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Rady Gminy Stary Targ
z dnia 31 sierpień 2071r.
w sprawie:wyrażenia zgody na nieodpłatnenabycie na własność
Gminy Stary Targ nieruchomościod Agencji Nieruchomości
Rolnych S|<arbuPaństwa w Gdańsku ' działek nr.nr : 38/9
I26,38I25,38I18,,22
4I5 poloitonej w
,38/8,38I21,38/23,38
miejscowościZielonki obnębSzropy.
Na podstawieart. 18 ust.2 pkt .9) lit. a ustawyz dnia8 rnarca1990r.
o samorządzie
gminnym.( Jednolitytekst:Dz.,{J.z2001r. Nr l42, poz,1591
zpożntejszymizmianami) w związku zart.24 ust.5pkt.l lit'c ) ustawy zdnia |9
paŹdzlernlka 199I r. o gospodarowaniunieruchomościamirolnyrni Skarbu Państwa (
Tekst jednolity:Dz.U. z 2007r. Nr 2'37 ,poz,1700,z,póŻ'tt.z'm.'1
. Rada Gminy Stary T'arg
ttchwa|a.
co następuje:

s l.

1. Rada Gminy Stary Targ wyraŻa zgodę na nieodpłatnenabycie do zasobu mienia
komunalnego Gminy Stary Targ z zasobu Agencji Nieruclromości Rolnych Skarbu
Państwaw Gdańsku dziaŁkizabudowanej nr 38/9 o pow' 0,0337 ha w udziale 0,024
położonejw miejscowościZielonki , obręb Szropy . dla które.i w Sądzie Rejonowym rv
Kwidzynie prowadzonajest księgawieczysta KW nr 1143.
2. Rada Gminy StaryTarg wyrazazgodęna nieodpłatlre
nabycie do zasobumienia
komunalnegoGminy Stary Targ z zasobuAgenc.jil.,Iieruc|ronrości
Rolnych Skarbu Państwa
w Gdańsku działki38/8o pow.0,0632ha w udziale l/l 8 połozonejw nriejscowości
Zielonki
Szropy
prowadzonaiestksięga
,obręb
,dla której w Sądzie Rejonowym iv l.r.widz.v-nie
wieczystaKW nr 1110.
3. Rada Gminy Stary Targ wyraŻazgodęna nieodpłatne
nabyciedo zasobu mienia
komunalnegoGminy Stary Targ z zasobuAgencji l'JieruchomoŚciRoh.lychSkarbu Państrva
w Gdańsku działkizabudowanejnr 38/21o pow.0.03J,9lra w utlziale0.027 położ-onej
w
miejscowościZielonki , obrębSzropy ,dla którei w Sądzie Rejonowymw K.l'ridzynie
prowadzonajest księgawieczysta KW 1134.
4. Rada Gminy Stary Targ wryraiazgodęna nieodpłatnenabycie do zasobu mienia
komunalnegoGminy Stary Targ zzasobu Agencji NieruclromoŚci Rolnych Skarbu Państwa
Gdańsku dziatki nr 38123o pow. 0,0677ha w udziale 1/l8 połozone.i
w miejscowości
Zielonki ,obrębSzropy , dla której w Sądzie Rejonowyil w l...rt'idzył-tie
prowadzonajest
księgawieczystaKW 1l35.
5.RadaGminy StaryTarg v1lraiazgodęna nieodpłatrre
nabyciedo zasobumienia
komunalnegoGminy Stary Targ zzasobu Agenc.ii Nieruclronrości
Rolnych Skarbu Państwa
r't,Gdańsku działki zabudowanejnt 38lf6 o pow' 0,033'9ira w uclzialc0,052 potozonejw
miejscowościZielonki ,obrębSzropy ,dla której w SądzieRejonor,r'ym
w Kwidzynie
prowadzonajest księgawieczysta KW nr 1133.
6. Rada Gminy StaryTarg wyraŻazgodęna nieodptatne
naby'ciedo zasobunrienia
.I'arg
komunalnegoGminy Stary
z zasobl Agencji NieruchonLości
Rolnych Skarbu Państrva

rv Gdańsku działkinr 38125o pow.0,069iha lv udziale0.0555połoione.j
w miejscowoŚci
Zielonki ,obrębSzropy,dla której w SądzieRe.iclllo...vym
ll Krr'idzynie prowadzonajest
księgaw.ieczystaKW GD2V00001I32l3.
7. Rada Gminy Stary Targ wyraŻazgodęna nieodpłatnenaby.ciedrl zasobu nrietria
komunalnegoGminy Star.vTarg zzasobu Agenc.!iNieruchonlościRolrrych Skarbu Państwa
w Gdańsku działktzabudowanej n^ 38/l8 o pow. 0.0715lrarv uclzialę1/18 połozonejw
miejscowoŚci Zielonki ,obrębSzropy ,dla którcj lv Sqdzie Re.ionolvynrw Kwidzynie
prowadzonajest księgawieczystaKW nr GD2I/000011l1/0 '
8.RadaGminy Stary Targ wyraia zgodęna nieodpłatrie
rraby'cie
clozasobumienia
komunalnegoGminy Stary Targ z zasobl Agencji NierucliomościRolnych Skarbu Państwa
lv Gdańskudziałkinr 22415o pow. 0,05l5 lra w udziale 1/l 8 połoŻorrej
w miejscowości
prowaclzonajest
Zielonki .obrębSzropy .dla której w Sądzie Rejonowym lv Kr,r'idz1lnie
księgawieczystanr GD2I/00001|I2l7.
9.NieruchomoŚci o której mowa w ust'1 przyjmtrjesię clo zasobu na cele zu,iązanez
realizacjązadańwtasnychgnriny, to jest słuzącvchwrikoilvr,,tllttriti
zarlańw zakresie
zasobumieszkanioweso.

$2.
Rada Gminy StaryTarg upoważniaWójta Gnliny StarvTarg dcr dokonania wszelkich
niezbędnychczynnościw celu nieodpłatnego
nabycia lla ,rvła'sność
nieruclromości
,o
której n]owaw $ l ust.l- 8 niniejszej uchwa-łr'.

s3.
Wykonarrieuchwałypowierza się Wójtowi Gminy .

ss.
Uchwaławchodzi w życiez dniempodjęcia.
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