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wsprawie wywieszenia wykazu nieruchomoSciniezabudowanej
Dzialaj4c na podstawie art.35 ust.1 i2 ustawy z dnia 2L sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami ( Dz.IJ.z2010 r. Nr 102 ,poz.65I ze zmianami ) W6it Gminy Stary
Targ informu je , Le z gminnego zasobu nieruchomoSci pyzezn^czasiQ do sprzedaiy
w drodz e bezprzetargowej :
NieruchomoSdniezabudowana poloZona w miejscowoSciD4br6wkaMalborska
obrpb D4br6wka Malborska stanowi 1cq dzialkp nr I77ll o powierzchni 0'0016 ha
( B ) udzial /, stanowi4cei wlasnosdGminy stary Targ .
Nieruchomo5d posiada urzqdzon4 w S4dzie Rejonowym w Kwidzynie VIII
Wydziale Ksiag Wieczystychw Sztumie KsipggWieczyst4 nr GD2I/000054I917.
NieruchomoSd w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary
z dnia
Targ zatwierdzonym- Uchwala Rady Gminy w Starym Targu nr lY 12612007
z
dnia
po2.2635
I42
nr
ZS stycznia 2007i. ( ogtoszony w Dz. U. Woj. Pomorskiego
05.10.2007r. ) stanowiteren uslug ( 33UP'US)'
podstawa zbycia: Uchwala Rady Gminy Stary Targ nr XXVll2l6l20l3 z dnia
r.
13.06.20L3

cena nieruchomosci wvnosi 166.00zlotvch
-slownie : sto szescdziesi4tszes(6zlotych
na okres21 dni
Niniej szywykaz wywiesza siq w siedzibie UrzEdunatablicy ogloszet'r
r. do 07.08.2013r. Informacjao wywieszeniu niniejszegowykazu zostanie
tj .od 17-.07.2013
podunu w formie ogloszenia w prasielokalnej orazumieszczona na stronie internetowej
nieruchomoSci- nie okreSlasiE.
urzEdu Gminy. Termin zagospodarowania
w nabyciu wykazanej nieruchomoScina
Osoby,kt6rym przysluguje prawo pierwszet'rstwa
podstawie art.34ust.1pkt 1 i 2 ustawy zdnia 21.08.1997roku o gospodarce
( Jednolitytekst :Dz.IJ.z2010r. Nr 102 poz.65l zpohn. zmianami) mogQ
nieruchomoSciami
skladai wnioski do Wojta Gminy Stary Targ w terminie 6 tygodni ,licz4c od dnia
wywieszeniawykazu .
Informacji o powyiszym udziela Referat Rozwoju Gospodarczego w Urzqdzie Gminy
w starym Targu ul. Swierczewskiego 20 pok6j nr 12 .
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