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Dzialaj4cnapodstawiear1.37ust.l i art 38 ust'l usta\ry zdnia 21 sierpnia
(JednolitytekstDz'U'z2010 r' Nr
samorz4dzie
nieruchomoSciami
1991r. o gospodarce
radyMinistr6w
zmianamioraz $ I 3 rozporz4dzenia
102.poz.6i1 z p6zniejszymi
przetargow oraz
przepron'adzania
sposobui trybu
zdnia 14wrzerinia2004r. w sprarzu'ie
zmianami)
(Dz.IJ.z 2004r. Nr 207.po22108z p62niejszymi
rokowarinieruchomoSci
W6jt GminY StarY Targ oglasza :
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedai nieruchomoSci
jako dzialka nr
niezabudowanej oznaczonej wedlug ewidencji grunt6w
ha
309/l o powierzchni 4,40 ha ( R IVa 0'36 ha , RVI 0,08 ha , PsIVl,96
w miejscowo6ci Nowy
,PsV 0,5? ha , PsVI 0,97 ha , N 0,46 ha ) poloZonej
Targ obrgb Nowy Targ ,dla kt6rejw S4dzicRejonon'ymw Kwidzyniew Wydziale
jest ksiEgawieczystao numerze24978 '
Ksiqg Wieczystychn' Sztumieprowadzona
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Gminy StaryTarg
przestrzennego
Nieruchomoi6w miejscowymplanie zagospodarou'ania
zatwierdzonaUchu'a}qRaclyGminywStarymTargunrXXXIV283/2006zdnia
26.01.2006r.(ogloszonymwDzierrnikuUrzqdowymWojew6dztwaPomorskiegoDz.ll
'
niejestujqtawplanie
) dziaika
Nr 9ti ooz.201'{zdnia 19.09.2006r.

CenawywolawczanieruchomoSciwynosi32.65T,00zlotych(slownie:
pigfdziesi4tsiddemzlotych 00/100gr '
osiemdziesi4tdwa tysi4ceszes6set

Przetarg odbedziesie 15 czerwca 2012 r' o sodz'9'00

F

( slownte
w sali nr 3a budynku Urzgdu Gminy. Wadium w wysoko5ci 8'266,00zlotych
dnia l3
do
szeSi zlotych)' Wadium naleZy u'placi6
osiem tysiqcydwiescieszeSidziesi4t
igj2 ,..nakonto UrzqduGminy StaryTarg nr.40830900000011321820000070
.r*r*"o
aw
Waclium zostaniczaliczone na poczet sprzedaZyosobie kt6ra wygra przetarg'na tzecz
prz.vpadkuuchylenia siE przez osobq od zawarcia utnowy. wadium przepada
podania
bez
przetargu
ip.r"A"ja".gn. Wnjt C-iny zaslrzegasobie prawouniewaZnienia
prz)'cz)n.Post4pienic lv kwocie 900'00zl.
w oraz
i; "";), ,,,y*,o'l'a*.rej nieruchomosci cloliczona zostanie *ycena nieruchomo-ici_
i 6 Ustawy z
,urnorni.ni" granic. .leieli nabywcanie spelniawarunk6u' okreSlonych w'ar1'5
z poz.zm')akty
dnia 11.04.2003r. o ksztaltowaniuustrojurolnego(Dz.L.l.Nr64.poz-592
Rolnychnie
s4pod warunkiem.2eAgencja NieruchomoSci
Notarialne sporz4dzone
u nablciu.
ikor./\str ./ piur\ szcli5l.$erlt
do publicznoj wiadol.noSciw okresie od
wywieszono
przetargu
Ogkrszenieo
r. w sieclzibie (JrzEduGminy w Starym fargu i
r. 11.06.2012
15.05.2012
udziela Reltrat Rozwoju Gospodarczego
lnfbrmacji o powyzszym
rl*"-ftUtl-r'""+t-ul.
pok6j nr 12 . felcfbn 55 640-50-50'
Su'ierczervskiego
Gnriny *, Starym l'argu
;U.rd;;

Pn,t;

my{ i ni. lt'i c.ttau, liaiu icrski

