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o przetarg ustnym nleogranrczony
DziaLajqcna podstawie art.37ust.l i art.38ust.1 ustawy z dma 21 sierpnia
samorz4dzie(JednolitytekstDz.It .z 2010 r. Nr
l99l r. o gospodarcenieruchomoSciami
Ministrow
102,poz.6il z pozniejszymizmianamI oraz S 13 rozporzEdzentarady
przetargow oraz
z dnra14 wrzesnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzama
zmianami )
rokowan nieruchomoSci( Dz.lJ. 22004 r. Nr 207 ,poz.210Bzpolniejszymi

W6it GminY StarYTarg oglasza:
drugi przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaz nieruchomosci
jako dzialka nr
niezabudowanej oznaczonejwedlug ewidencjigrunt6w
w
33812opowierzchni0,67 ha ( PsIV 0,23 ha, N 0,44 ha ) poloionei
w
miejscowosciKo$cielecobrpb Bukowo ,dlaktorejw S4dzieRejonowym

jest ksiEga wieczysta
Kwidzynie w Wydziale Ksi4g Wieczystych w Sztumie prowadzona
o numerze BI 16 .
przestrzennegoGminy StaryTarg
NieruchomoScw miejscowymplanie zagospodarowania
z dma
zatwierdzona LJchwat4Rady Gminy w Staryn-rTargu nr XXXIY 134312006
PomorskiegoDz' lJ'
31.0g.2006r. ( ogloszonymw Dzienniku UrzEdowymWoiewodztwa
Nr 89 po2.1400z dnta 02.05.2007r )

ztotych ( slownie :
Cena wywol awcza nieruchomoSciwynosi 9.380000
dziewip6tysi4cetrzysta osiemdziesiQtzlotych 00/100gr .

Przetar

cznra

zlotych ( slownie
w sali nr 9 budynku Urzqdu Gminy. Wadium w wysokoSci 938,00
do dnia 2 styczmaz}r3 r'
dziewiEcsettrzydzieSciosiem z\otych). Wadium nalezy wplacii
'
na konto UrzEiu Gminy StaryTarg nr. 40830900000011321820000070
wygra ptzetarg,o w
Wadium zostanie zahczone na poczet sprzeda|y osobie ktora
przepadana rzecz
wadium
przypadku uchylenia siQ przez osobE od zawarcraLlmowy.
podania
wojt Gminy zastrzegasobie prawo uniewaznieniaprzetargubez
sprzedaj4cego.
zl'
Wzyczyn Post4pieniew kwocie 900'00
zostanie wycena nieruchomosciw oraz
doliczona
Do ceny wywolawczej nieruchomoSci
w art.5 i 6 lJstawyz
wznowieniegranic.Jezelinabywcanie spelniawarunk6w okreslonych
zpoz.zm') akty
r. o ksztaltowaniuustrojurolnego(Dz.lJ.Nr 64,;po2.592
dnia 11.04.2003
sEpod warunkiem,ze Agencja NieruchomosciRolnych nie
Notarialne sporzqdzone
skorzystaz pierwszefstwemw nabyciu'
w okresie od
ogtoszenieb przetargu wywieszono do publicznej wiadomosci
1.2013r. w siedzibie UrzEduGminy w StarymTargu i
03.12.2012r.03.0
Informacji o powyzszymudziela ReferatRozwoju Gospodarczego
ww.rv.bip.starytarg.pl.
pokoj nr 12 'Telefon55 640-50-50'
w lJrzEdzieGminy w StarymTargu ul. Swieiczewskiego

;.u.9{

I i.t

