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w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoScigruntowej niezabudowanej .
Dzialajqc na podstawie art.35 ust.l pkt .l i 2 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomoSciami ( Jednolify tekst z Dz.IJ.z2015 r.pozJ82) W6jt Gminy
Stary Targ informuje ,, Le z gminnego zasobu nieruchomoSci przeznacza sip do
sprzeda2y w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunk6w zagospodarowania
nieruchomo5ci przyleglej dzialki .
NieruchomoSdgruntowa niezabudowana poloZona w obrpbie Stary Targ stanowi4ca
dzialkg nr 291/l o powierzchni 0,0207ha ( RIVa ) bpdqcawlasno5ci4Gminy Stary Targ
NieruchomoSd posiada urzqdzonQ w Sqdzie Rejonowym w Kwidzynie VIII Wydziale
Ksi4g wiecrystych w sztumie Ksiggp wiecryst4 nr GD2I/00002s12r8 .
NieruchomoSd w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary
Targzatwierdzonym Uchwala Rady Gminy w Starym Targu nr XXXIV/34512006 z dnia
31.08.2006r.(ogloszonyw Dz. U. Woj. Pomorskiegonr 92 poz. 1437z dnia 11.05.2007 r')
stanowi teren zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej (12 MN ).
Podstawazbycia: Uchwala Rady Gminy Stary Targ nr X19412007
z dnia 25.10.2007 r.

Cena nieruchomo5ci wvnosi 1.650.00zlotvch
slownie: jeden tysiqcszeS6set
pig6dziesiqtzlotych00/100gr.
NiniejszyWkaz wywieszasiEw siedzibieUrzgduna tablicyogloszerina okres2l dni
tj :od26.10.2015
r. do 16.11.2015
r. Informacja
o wywieszeniu
niniejszego
wykazuzostanie
podana w formie ogloszenia w prasie lokalnej oraz umieszczonana stronie intemetowej.
UrzEduGminy. Termin zagospodarowania
nieruchomoSci- nie okreSlasig.
Osoby, ktorym przysluguje prawo pierwszefstwa w nabyciu wykazanej nieruchomo5cina
podstawie art.34 ust.l pkt I i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce
nieruchomo6ciami( Jednolity tekst :Dz.U.z 2015 r. poz. 782 ) moge skladai wnioski do
W6jta Gminy Stary Targ w terminie 6 tygodni ,liczqc od dnia wywieszenia wykazu .
Nabywca pokrywa koszty zawarcia aktu notarialnego orazprzygotowari do sprzeda|y.
Informacji o powyZszym udziela Referat Rozwoju Gospodarczegow [Jrzgdzie Gminy w
Starym Targu ul. Swierczewskiego20 pok6j nr 12 .
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