WojtGminyStaryTarg
20
ul. Gen.Swierczewskiego
82-41-0
StaryTarg

OGI,OSZENIE
WOJTA

GMINY

STARY

TARG

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoScigruntowej niezabudowanej .
Dzialaj4c na podstawie art.35 ust.l pkt .l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomoSciami ( Jednolity tekst : Dz.U.z 2015 r.poz.782 ) W6jt Gminy
Stary Targ informuje , Le z gminnego zasobu nieruchomoSci przeznacza sig do
sprzedaiy w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunk6w zagospodarowania
nieruchomoSciprzyleglej dzialki .
NieruchomoSdgruntowa niezabudowana poloZonaw obrgbie Kalwa stanowiqca dzialkp
nr l57ll o powierzchni 0,10 ha ( B-RIII a ) bgd4ca wlasnoSci4Gminy Stary Targ.
NieruchomoSd posiada urz4dzonQ w Sqdzie Rejonowym w Kwidrynie VIII Wydziale
Ksi4g Wieczystych w Sztumie Ksipgg Wieczyst4 nr 24986
NieruchomoSdw miejscowym planie zagospodarowaniaprzestrzennegoGminy Stary
Targzatwierdzonym Uchwala Rady Gminy w Starym Targu nr [Y12212007z dnia
25. 01. 2007 r. ( ogloszony w Dz. U. Woj. Pomorskiego nr 139 poz. 2562 z dnia 28.09.2007
r. ) stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
( 5 MN,RM ).
Podstawazbycia: Uchwala Rady Gminy Stary Targ nr VIII/38/2015 z dnia 28.05.2015r.

Cena nieruchomoSciwynosi 3..650,00zlotych
piE6dziesiqtzLotych00/100gr.
slownie: trzy tysi4cesze6dset
NiniejszywykazwywieszasiEw siedzibieUrzEduna tablicyogloszerina okres2l dni
wykazuzostanie
niniejszego
r. Informacja
o wywieszeniu
r. do 16.11.2015
tj .od26.10.2015
podana w formie ogloszenia w prasie lokalnej oraz umieszczona na stronie internetowej.
- nie okreSlasiq.
nieruchomoSci
UrzgduGminy. Termin zagospodarowania
Osoby, ktorym przysluguje prawo pierwszenstwaw nabyciu wykazanej nieruchomoScina
podstawie art.34 ust.l pkt I i 2 ustawy z dnia 2I.08.1997 roku o gospodarce
nieruchomoSciami( Jednolity tekst :Dz.U.z 2015 r. poz. 782 ) moge skladad wnioski do
Wojta Gminy Stary Targ w terminie 6 tygodni ]iczqc od dnia wywieszenia wykazu .
Nabywca pokrywa koszty zawarcia aktu notarialnego orczprzygotowafi do sprzedazy.
Informacji o powyZsrym udziela Referat Rozwoju Gospodarczegow Urzgdzie Gminy w
Starym Targu ul. Swierczewskiego20 pok6j nr 12 ,
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