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OGI,OSZENIE
o przetarg ustnym nieograniczony
Dzialai4c na podstawie art.37 ust.l i art.38ust.l ustawy zdnia 21 sierpnia
samorz4dzie(Jednolity tekstDz.U.z 2010 r. Nr
1997r. o gospodarcenieruchomoSciami
102 "poz.65| z poamejszymi zmianami oraz $ 13 rozporz4dzeniarady Ministr6w
z dnia 14 wrzeSnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzaniaprzetarg6w oraz
rirkorvannieruchomoSci( Dz.U. 22004 r. Nr 207 ,poz.2l08z poLniejszymizmianami )

W6jt Gminy Stary Targ
oglasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaZ nieruchomo6ci
zabudowanej oznaczonejwedlug ewidencji grunt6w jako dzialka nr 172/l
w
o powierzchni 0,0656ha obrgb Nowy Targ odlakt6rejw S4dzieRejonowym

Krvidz,r,niew Wydziale Ksi4g Wieczystychw Sztumie prowadzonajest ksiEgawieczysta
.
o numerze GD2l/0000280315
Obiekt znajduiesiq w nieodpowiednimstanietechnicznym.Jegodalsze uzytkowanie
\\'\,ntagaw'znou,ieniafundament6wi przemurowaniaScianzewnQtrznychw poziomie
najemc6w 2 lokali
parteru.Wbudynku s4 zamieszkale3 lokalemieszkalne.Dla
r.
w
terminie
do 31.05.2012
mieszkania
rrrieszkalnl,ch
Gmina zapewniaodrgbne

przestrzennego
Gminy StaryTarg
lv ntiejscowymplanie zagospodarowania
N.-ieruchomoSi
z dnia
Targu
nr
XXX/28312006
w
Starym
zatrvierdzona Llchwal4 Rady Gminy
26.01.2006r. ( ogloszonymw Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa PomorskiegoDz. U.
Nr 98 poz.2014 z dnia 19.09.2006r. ) stanowi terenzabudowymieszkaniowej
.iednorodzinnej( 27 MN )

Cena wywolawcza nieruchomo6ciwynosi 54.430,00zlotych ( slownie :
pigcdziesi4t cztery tysi4ceczterysta trzydziefici zlofych 00i100gr.

Przetarg odbedziesie 20 grudnia 2011r. o godz.9,00
ri, sali nr 3a budynku Urzqdu Gminy. Wadium w wysoko5ci 5.443,00zlotych ( slownie
piqi tl.siqce czterysta czterdziesci trzy zlote).Wadium nale|y wplacii do dnia 16 grudnia
1321820000070.
201I r. na konto UrzqduGminy StaryTarg nr. 4083090000001
przelarg,aw
kt6rawygra
osobie
Wadir-rnrzostaniezaliczone napoczet sprzedaly
prz5,padkuuchylenia sip przez osobq od zawarcia umowy, wadium przepadanarzecz
W6it Gminy 'zastrzega
sobie prawo uniewaznieniaprzetargubez podania
sprzeda,i4cego.
pf.z1:sr,'t-t.
Post4pieniew kwocie 550,00zl.
.
Do cen1,wvr,volawczejnieruchomoScidoliczona zostaniewycena nieruchomoSci
Ogloszepieo przetargu wywieszono do publicznej w'iadomoSciw okresie od
r. w siedzibie Urzgdr-r
Gminy w StarymTargu i
18.11.201I r. do 19.12..2011
RozwojuGospodarczego
lnfbrmacji o powy2szymudziela Ref-erat
\!l \\'.bip.sta
pok6j nr 12 .Telefbn55 640-50vu'Llrzqdzie
Gmin1,w StarymTargu ul. Swierczewskiego
50.

