Star/Tafg
U/6jt6rnln.y
!l.Gen {\eie.crewsiieBozc
82 410 stary-rorc

OGT,OSZENIE
WOJTA GI{INY STARY TARG
wykazunieruchomoscilokalowej
w sprawiew]'rvieszenia

Dzialaiqcna podstawieafi. 35 ust. 1 i 2 usta\,!yz dnia 2l sierynia 1991t. o gospodarce
(t..j.Dz. U. z 2015 r. poz. l"/'14z p62n.zm.) W6jt Gminy StaryTarg informuje,
nieruchamoiciami
ze z gminnegozasobu nieruchomosciprzezraczasie do sprzedazyw drodze bezprzetargowej
najemcy.
nieruchonosilokalowqdla dotychczasowego
lokalow€i
Opis i noloienienieruchomosci
Wyodrpbnionylokal mieszkslnynr 3 o pow. Lrzytkowej51,40m', polozonyw budynku
mieszkalnymwielorodzinnymnr 46 na dzialceewidencyjnejnr 84/48o pow. calkowitej0,2208ha
w miejscowosciWaplewo Wielkie (obrQb
w udziale 0,066 cz96ci nieruchomoscizabudowanej,
Waplewo),bed4cywlasnosciqGminy StaryTarg. Lokal polozonyjest na I pigtrzeww. budynku,
do lokaluprzynalezypiwnicao pow. 15,30m'. W skladlokaluwchodzq:2 pokoje,kuchnia,lazienka
i przedpokoj.
NieruchomoSizabudowanaposiada urz4dzonqw S4dzie Rejono*ym w Kwidzynie
KsiQg Wieczystych z/s w Sztumie ksi€gQ wieczyst4
Zamieiscowym Vlll Wydziale
nr GD2l/00004068/4.
przestrzennego
w miejscowymplaniezagospodaro\,r'ania
Gminy
Nieruchomodizabudowana
UchwalqRady Gminy StaryTarg nr XXX|278/2006z dnia26 stycznia
StaryTarg zatwierdzonyrn
2006 r. rr sprarrie uch)ralenia niejscov,ego planu zagospodarowaniaprzestrze nego obszaru
zai\)est.Mania wti lyapleu'o Wielkie i Waplewko(ogloszonymw Dzienniku UrzQdowym
r.), stanowiteren zabudowy
Nr 5l poz. 1050 zdnia 15.05.2006
woiewodztwaPomoNkiego
(36MW).
wielorodznrnej
mieszkaniowej
Podstawazbycia:UchwalaRady Gminy StaryTarg Nr XVlUl29/2016 z dnia 19 sierpnia
2 0 1 6r .
lokaloweiwvnosi28368.00zl
C€nanieruchomoSci
(slownie:drvadzieicia
osiemzlotych00/100gr),
osierntysiQcytrzystaszeSidziesiqt
jed€n tysi4csto sze6idziesi4t
(slownie:
osiem
rv tyrn wartoseudziahrrv grunciewynosi 1168,00zl
zlotych00/l00 gf).
siQw siedzibieUrzpduGminyw StarymTargunatablicyogloszei
Niniejszywykazw1'rviesza
wykazu
.09.2016
r.
do 12.10.2016
r. Infomacja o wywieszeniuniniejszego
naokres2l dni, tj. od 2l
prasie
na
stronie
internetowej
lokalnejoraz umieszczona
zostaniepodaia w fomie ogloszeniaw
nieruchomoSci
nieokreslasie.
U[Qdu Gminy.TerminuzagospodarowaDia
Osoby kt6ryrn przystugujeprawo pierwszeistwaw nabyciu \,lykazanejnieruchomo6ci
podsta\\'ic
art.34 ust. I pkr l,2, i3 ustawyz dnia 21 sierpnia1997 rokluo gospodarce
Da
(tj. Dz. U. 22015 r. poz. 1774 z p62t. znl.), mog4 sklada6wnioski do W6jta
nieruchotnolciami
-l
wykazu.
GminyStary argw tenninie6 tygodn;,licz4cod dniawywieszenia
Nabywca pokrywa koszty zawarciaaktu notarialnegooraz przygotowai do sprzedazy
przeprowadzonych
z nabywc4
w rokowaniach
zostanqustalone
Warunkizbycianieruchomosci
w UrzqdzieGminy
Informacji o.powyiszym udzi€h Ref€rat Rozwoju Gospodarczego
pok6j
nr
12.
20,
w Slarym T:rrgu,ul. Swi€rczewskiego
lelefon kontaktowy: (55) 640-5U50 wew. 23 ,e-mail: grunty@gminastarytarg'pl
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