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OG'-OSZENIE
WOJTA GMINY STARY TARG
w spmwiew)'\dieszenia
wykazuni€ruchomoscilokalowej

Dzialajqcna podstawieart. 35 ust. I i 2 ustawyz dnia 2l sierpnia1997 r. o gospodalce
nieruchanoiciami(Ij. Dz. U. z 2015 r. poz. 1"174z p6Ln.zm.) W6jt cminy StaryTarg informuje,
ze z gminnegozasobu nieruchomoiciprzeznaczasig do sprzedazyw drodze bezprzetargowej
nieruchonroitlokalowqdla dotychczasowego
najemcy.
Opis i poloZenienieruchomoscilokalowei
Wyodrebnionylokal mieszkalnynr 12 o pow. u:rytkowej?2,00m:, polozonyw budynku
mieszkalnym
wielorodzinnyrnnr 45 na dzialceerridencyjnejDr 84/47o pow. calkowitej0,1553ha
w udziale 0,093 czg3ci rieruchomo6cizabudowanej,
w miejscowoSciWaplewo Wielkie (obrgb
Waplewo),bedqcywlasnosci4Cminy StaryTarg. Lokal polozoDyj€st na II pietrzeww. budynku,
do lokalu przyralezypiwnica o pow. 16,70m'. W skladlokalu wchodzq:3 pokoje,kuchnia,WC,
lazienkai przedpok6j.
NieNchomo3i zabudowanaposiada urz4dzon4w S4dzie Rejonowym w Kwidzynie
Zamiejscowym Vlll Wydziale
Ksiqg Wieczysfych ?ls w Sztumie ksiQgQ wieczyst4
nr GD2l/0000401
8/9.
Nieruchomosizabudowana
w miejscowymplaniezagospodarowania
przestrzennego
Gminy
StaryTarg zatwierdzoDym
Uchwal4RadyGminy StaryTeJgff XXXl278l2006z dnl^ 26 stycznia
2006 r. v,sprav'ie uch*,alenia niejsco\jego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru
zdin\jestovania i,si l1taple\jo l4/ielkie i Waplewko (ogloszoDym w Dzienniku Urzpdowym
Wojew6dztwaPomorskiegoNr 51 poz. 1050 zdnia 15.05.2006r.), stanowi teren zabudowy
(36MW).
wielorodzinnej
mieszkaniowej
Podstawazbycia:UchwalaRady Gminy StaryTarg Nr XVIII/12912016z dnia 19 sierpnia
2 0 1 6r
CenanieruchomoSci
lokaloweiwvnosi39737.00zl
(slownie: trzydziesci dziewiQi tysiQcy s;edemsettrzydzie6ci siedem zlotych 00/100 gr),
w tym wartosaudziatuw gruDciewynosi 1157,00zl (slownie:jeden tysi4csto piQidziesi4tsiedem
zlotych00/100gr).
NiniejszywykazwlrvieszasiQw siedzibieUrzpduGminyw StarymTarguna tablicyogroszei
naokres2l dni,tj. od 21.09.2016
r. do 12.10.2016
r. Informacja
o wywieszeniu
niniejszego
wykazu
zostaniepodanaw formie ogloszeniaw prasielokalnejoraz unieszczonana stronieinternetowej
UrzgduGminy.Terminuzagospodarowania
nieruchomosci
nieokesla siQ.
Osoby ktoryD przysfugujeprarvo piefwszeristwa
w nabyciu wykazanqjnieruchomosci
napodstarvie
ad.34 ust. 1 pkt 1,2, i3 ustawyz dnia 2l sierpnia199'/ rcku o gospodarce
(tJ. Dz. U. z 2015r.poz. 17'/4zp6 . zm.),mog4sklada6wnioskido W6jta
nieruchonalciomi
wykazu.
cminy StaryTargw terminie6 tygodni,licz4cod dniawywieszenia
Nabywca pokrywa koszty zawarciaaktu notarialnegooraz przygotowafido sprzedazy.
zostanq
ustalorre
w rokowaniach
przeprowadzonych
Warunkizbycianieruchonlo6ci
z nab).wc+
lnlormacji o l,owyZszymudziela Refcrat Rozwoju Gospodarczego
w UrzgdzieGminy
20! pok6j nr 12.
w StarymTargu, ul. Swiercz€wskiego
Telefon kontaktowy: (55) 640-50-50 wew, 23 ,e-mail: grunty@gminastarytatg.pl
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