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W6jt Gminy Stary Targ
Na podstawie rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
sposobui trybu przeprowadzania przetargoworaz rokowari nieruchomoSci ( Dz'lJ. z
2004 r. Nr 207 poz.2l08 zpozn. zmianami )

Zaprasza do rokowari
na sprzedaznieruchomoSci rolnej oznaczonej wedlug ewidencji grunt6w jako
dzialka nr 28/8 o powierzchni 1,2808ha ( Bp-trIV 0,1903ha, Bp-RV 0,6505ha. BpPslV 0,4400 ha ) obrEb Nowy T*g , dla kt6rej w S4dzie Rejonowym w Kwidzynie w
Wydziale Ksi4g Wieczystych w Sztumie prowadzonajest ksigga wieczysta KW 14092.
Cenawywolawcza 19.464,00 zl.(dziewigtnaScietysiEcy czterysta sze5ddziesiqtcztety
00/100gr) WysokoSdzaliczki ( wadium ) 1.946,00zl

Rokowania odbqd4sig 21 kwietnia 20ll r. o godz.9,15
w sali nr 3a budynku Urzqdu Gminy .
Pisemne zgloszenie do udzialu w rokowaniach musi zawierad
1) imig, nazwisko i adres albo nazwg lub firmg oraz siedzibp
2) datE sporzqdzenia zgloszenia
3) oSwiadczenie,2e zglaszajqcy zapoznalsig zwarunkami rokowari i przyjmuie te
warunki bez zastrze2en,
4) proponowana cenp i spos6b jej zaplaty ,
5) proponowany spos6b realizacji dodatkowych warunk6w rokowafi.
Do zgloszenia nale2y dol.qczyckopie dowodu wplaty zaliczki,kt6ra nale|y wplaci6
do dnia 20 kwietnia 2011 r. na konto Urzpdu Gminy Stary Targ nr 4083090000001132182
0000070.
Pisemne zgloszenie zawierajqce w/w dane naleLy skladad w zamkniptej kopercie z
napisem ,, Zgloszenie do udzialu w rokowaniach na nieruchomoS6rolnq ,, w Urzqdzie
Gminy w Starym Targu w sekretariaciew pokoju nr 5 do dnia 21 kwietnia 2011 roku do
godz. 9,00.
Ogloszony Iprzetarg nieograniczony w dniu 10.02.2011r. i II przetarg nieograniczony w
dniu 18.03.2011 r. zakoftczyl sig wynikiem negatywnym poniewtz nie zglosil sig 2aden
uczestnik.
Zaliczka zostanie zaltczona na poczet sprzeda2y osobie kt6ra wygra przetarg , o w
przypadku uchylenia sip przez osobg od zawarcia umowy , zaliczka przepada na rzecz
sprzedaj4cego.Wojt Gminy zastrzega sobie prawo zamkniqcia rokowari bez wybrania
nabywcy. Informacje o powyZszym udziela Referat Rozwoju Gospodarczego w Urzqdzie
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wywieszenia wykazu nieruchomoSciniezabudowanej.

Dzialaj4c na podstawie art.35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo5ciami(Dz.U.z 2010 r. Nr 102 ,po2.651 zezmianami ) Wrbjt Gminy Stary
Targinformuje ritezgminnego zasobu nieruchomoSciprzeznaczr do sprzedazy w
trybie przetargu publicznego nieograniczonego.

NieruchomoSd gruntowa niezabudowana poloZonana dzialce nr 293/2 o pow. 1.4642
ha ( N ) w miejscowoSciKalwa Gmina Stary Targ.

NieruchomoSd posiada urz4dzon4 w Sadzie Rejonowym w Kwidrynie VIII Wydziale
Ksiqg Wiecrystych w Sztumie KW nr 20131

NieruchomoSd w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary
Targ zatwierdzonym Uchwala Rady Gminy w Starym Targu nrlYl22/2007 z dnia
25 stycznia 2007 r. ( ogloszony w Dz. U. Woj. Pomorskiego nr 139 po2.2562 z dnia
28.09.2007 r. ) jest nie ujgta w planie.

Cena wvwolawcza nieruchomoSci wvnosi 15.610.00zl slowniepigtnaScie
tysigcy szeS6set
dziesigdzLotych.
Niniejszy wykaz wywiesza sig w siedzibie Urzgdu na tablicy ogloszefrna okres 21 dni tj.
12.04.2011r. do 2 .05.201I r. Informacjao wywieszeniu niniejszegowykazu zostanie
podana w formie ogloszenia w prasielokalnej oraz umieszczona na stronie internetowej
Urzqdu.
Osobom ,kt6rym przysluguje pierwszeristwow nabyciu nieruchomoScina podstawie aer.34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarcenieruchomoSciwynosi 6 tygodni od daty wywieszenia
wykazu. Wnioski mo2nasklada6wUrzgdzie Gminy Stary Targ.
Informacji o powy2szym udziela Referat Rozwoju Gospodarczego w Urzpdzie Gminy
w Starym Targu ul. Swierczewskiego 20 pok6j nr 12.

Telefon 640-50-50 wew.23,e-mail grunty@starytarg.pl
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