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o przetarg ustnym nieograniczony
Dzialqqc napodstawieart.37ust.l iart.38ust.l ustawy zdnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce
nieruchomoSciami
(JednolitytekstDz.U.z20l0 r. Nr
samorzqdzie
102,poz.65l zp6hniejszymi zmianatrrioraz $ 13 rozporzqdzenia
rady Ministr6w
z dnia 14wrzeSnia2004r. w sprawie sposobui trybu przeprowadzaniaprzetarg6w oraz
rokowafinieruchomoSci
( DzU.22004 r. Nr 207 ,po2.2108zp62niejszymi
zmianami)

W6jt Gminy Stary Targ
oglasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedai nieruchomoSci
niezabudowanej rolnej oznaczonej wedlug ewidencji grunt6w jako
dzialka nr 28/8 o powierzchni 1,2808ha ( Bp-LIV 0,1903ha, Bp-RV
0,6505ha , Bp-PsIV 0,4400ha ) obrpb Nowy Targ ,dla kt6rejw S4dzie
Rejonowymw Kwidzyniew WydzialeKsi4g Wieczystych
jest
w Sztumieprowadzona
ksiEgawieczystao numerze14092.
NieruchomoSi w miejscowym planie zagospodarowaniaprzestrzennego Gminy Stary Targ
zatwierdzona Uchwalq Rady GminywStarym Targu nrXXX/28312006 zdnia
26.01.2006r. (ogloszonym wDzienniku UrzEdowym Wojew6dztwa Pomorskiego Dz.IJ.
Nr98 poz.2Ul4zdnia 19.09.2006
r. ) stanowi terenrolny (7.1R)

Cena wywolawcza nieruchomoSci wynosi 24.330100zlotych ( slownie :
dwadzieScia cztery tysi4ce trzysta trzydzieSci 00/100 gr .

Przetarg odbedzie sie 18 marca 2011 r. o godz.9,00
w sali nr 3a budynku Urzgdu Gminy. Wadium w wysokoSci 2.433,00zlotych ( slownie
dwatysi4ce czterysta trzydziefici trzyzlote). Wadium nalely wplacid dodnia l6marca
20II r. na konto UrzgduGminy StaryTarg nr. 40830900000011321820000070
.
Wadium zostanie zaliczone napoczet sprzeduly osobie kt6rawygra przetarg,aw
przypadku uchylenia sig przez osobE od zawarcia umowy, wadium przepadanarzecz
sprzedaj4cego.W6jt Gminy zastrzega sobie prawo uniewaznienia przetargu bezpodania
przyczyn.Post4pienie w kwocie 250,00zl.
Do ceny wywolawczej nieruchomoScidoliczona zostanie wycena nieruchomoSciw
kwocie 1.296,00z\ zawycenQ nieruchomoScii wznowieniegranic.
Je2elr nabywca nie spelnia warunk6w okreSlonych w art.5 i 6 Ustawy z dnia II
kwietnia 2003 roku o ksztaltowaniu ustroju rolnego ( Dz.U.Nr 64,po2.592zpo2.zm.) akty
notarialne sporz4dzonesq pod warunkiem,Ze Agencja NieruchomoSciRolnych nie
skorzystaz pierwszeristwa w nabyciu .
Ogloszenie o przetargu wywieszono do publicmej wiadomoSci w okresie od
16.02.2011r.17.03.2011r. w siedzibie UrzEduGminy w StarymTargu i
wwr,ry'.bip.starytarq.pl.Informacji o powyZszym udziela Referat Rozwoju Gospodarczego
wUrzgdzie Gminy w StarymTargu ul. Swierczewskiegopok6j nr 12 .Telefon 55 640-5050.
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