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OGLOSZENIE

ul. 6en. 4w €iczeMki€eo2C
32 410 StaryTafB

WOJTA GMINY STANY TARG
w sprawiew]'rvi€szenia
\rTkazunieruchomoscilokalowej
Dziala,4cna podstawieart. 35 ust. I i 2 ustawyz dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce
(tj. Dz. U. z 2015 r. paz. 17'74z p62n.zm.) W6jt Gminy StaryTarg informuje,
nieruchotnolciami
2ez gminnegozasobu nieruchomosciprzeznaczasig do sprzedazyw drodze b€zprzetargowej
nieruchomosi
lokalouadladorychcua.ouego
rrajerncy.
Oois i noloienienieruchomo6ci
lokalowei
Wyodrebniony lokal mieszkalnynr I o pow. uzl4kowej51,10m', polozonyw budynku
mieszkalnymwielorodzi rym nr 45 na dzialceewidencyjnejnr 84/47o pow. calkowitoj0,1553ha
w udziale0,076 cz9sci nieruchomoscizabudowanej,w miejscowosciWaplewo Wielkie (obrqb
Waplewo),bgdAcywtasnoici4Gniny Stary Targ. Lokal polozonyjest na parterzeww. budynku,
do lokaluprzynale2ypiwnicao pow. 20,41mr. W skladlokaluwchodzq:2pokoje,kuchnia,lazienka
i pEedpokoj.
Nieruchomosi zabudowanaposiada urzAdzon4w S4dzie Rejonowym w Kwid4ynie
Zamiejscowym VIII Wydziale
Ksiqg Wieczystych /s w Sztumie ksiQgg wieczyst4
nr GD2V00004018/9.
Nieruchomosizablldowana
w miejscowymplaniezagospodarowania
przestrzennego
Gminy
StaryTarg zatwierdzonym
Uchrval4Rady Gminy StaryTarg nr XXX/278/2006z dnja 26 srycznia
2006 t. v,sprarie uchv,alenid niejtcowego planu zagospodarowaniaprzestzennego obszoru
zain\jestowaniowsi Wdplewo Wielkie i Waple\|ko (ogloszonymw Dzienrliku Urzgdowym
Wojew6dztwa
Pomorskiego
Nr 5l poz. 1050 zdnia 15.05.2006
r.), stanowiteren zabudowy
(36MW).
lnieszkaniowej
wielorodzinnej
Podstawazbycia:UchwalaRadyGrniny StaryTarg Nr XVIUI29/2016 z dnia 19 sierpnia
2016r.
Ccna nieruchomoscilokalow€iwvnosi28203.00zl
(slowniei
dwadziescia
osiemtysiecydwie6cie
tfzyzlote00/100g'),
w tyl]1wartosi udzialuw gfunciewynosi946,00zl (slownie:dziewiQdset
czterdzieicisze6izlotych
00/l00s0.
Niniejszywykazwywieszasi9w siedzibieUrzgducminy w StaryrnTargunatablicyoglosz€ri
ra okrcs2l dni,tj. od 2L09.2016
t. do 12.10-2016
r. Informacja
o *Twieszeniu
niniejszego
wykazu
zostaDiepodanaw formie ogloszeriaw prasielokalnejoraz umieszczona
na stronieinternetowej
U|zQdU
Cminy.Tenninuzagospodarowania
nieruchomoSci
nieokrcdla
siQ.
Osoby kt6rym przysluguieprawo pierwszelistwaw nabyciu wykazaDejnieruchomoSci
napodstawie
art.34 ust. I pkt 1,2, i3 usta&yz dnia 2l sierpnia1997 roku o gospodarce
(t.i. Dz. U. z 2.015r. poz. 1714z p62n.zm.), mogqsklada6wnioski do W6jta
nieruchonoiciLuni
'l'arg
Cminy Stary
w terminie6 tygodni,licz4cod dDiawywieszenia
wykazu.
Nabywca pokrywa koszty zawarciaaktu notarialnegooraz przygotowai do sprzedairy.
przeprowadzonych
Warunkizbycianieruchomosci
zostanqustalonew rokowaniach
z nabywc4.
Informacji o lowyiszym udziela R€f€ral Rozwoju Gospodarczego
w Urzedzi€Gminy
w StaryD Targu, ul. Swierczewskiego
20, pok6j nr 12.
Telefon kontaktowy: (55) 640-50-50wew.23,e-mail: grunty@gminastarytarg.pl

Wywisszono
nr tablicyoglosre6
UrzgduGminy w StarymTergu
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