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WóJTA GMINY STARY TARG
gruntowejniezabudowanej
w sprawievryrvieszeniawykazu nieruchomości
Działającna podstawi€ ań. 30 ust. 2 pkt 3 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym(tj' Dz. U. z 2017r, poz. 1875z późn'zm,)oraz arl.35 ust' 1 i 2 ustawyz dnia 2l sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 12I) wójt Gminy Stary Targ
informuje, żez gminnego zasobu nieruchomościprzeznacza się do spnedaĄ w drodze
gruntowąniezabudowaną
bezprzetargowej
nieruchomość
na rzecz podmiotubędącegowłaścicielem
przylegĘch,na poprawęwarunkówich zagospodarowania.
nieruchomości
opis i położenie
nieruchomości
gruntowaniezabudowana
położona
Nieruchomość
w miejscowości
Tropy Sztumskie,obręb
Tropy Sztumskie, stanowiącadziałkęewidencyjnąnr 89 o powierzchni0'11 ha (nieuzfkowana
drogagmirna),będącawłasnością
Gminy StaryTarg.
Nieruchomośćposiada urządzonąw Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Zamiejscowym
VIII Wydziale Ksiąg Wieczystychz/sw Sztumieksięgęwieczystąnr GD2]/00013868/8.
przestrzennego
Nieruchomość
w miejscowymplanie zagospodarowania
Gminy Stary Targ
zatwier&onyn UchwałąRady Gminy Stary Targ nt XXXIY 133912006
z dnia 3l sierpnia200ó r'
w sprcwie uchwaleniamiejscowegoplanu zagospodarowcmiaprzestrzennegoobszaruzainwestowania
wsi Tropy Sztumskie(ogłoszonymw Dzienniku Urzędowym Województwa PomorskiegoNr 89
poz. 1403 z dnia 2 maja2007 roku)' stanowiw częściterendrogi dojazdowej(6KDD), a w części
jednorodzinnej
(30.2MN).
terenzabudowymieszkaniowej
Podstawazbycia: UchwałaRady Gminy Stary Targ Nr XXYIJI]273/f0I8 z dnia f7 marca
2018 r. w sprawie wy.ażeniazgody na zbycie w drodze bezprzetargowejprzez Gminę Stary Targ
nieruchomościgruntowej,stanowiącejdziałkęewidencyjnąnr 89,położonejw obrębie ewidencyjnym
Tropy.
Cena nieruchomości
rwnosi 4 080.00PLN
(słownie:
czterytysiąceosiemdziesiąt
złotychi 00/100gr).
Niniejszywykaz wyr;viesza
sięw siedzibieUrzęduGminy w StarymTarguna tablicyogłoszeń
na okes 2l dni, tj. od 17.04.f018r. do 08.05.2018r. Informacjao wyvieszeniuniniejszegowykazu
zostaniepodanaw formie ogłoszeniaw prasie lokalnej oraz umieszczonana stronie intemetowej
nieruchomości
nie okeślasię.
UrzęduGminy. Terminuzagospodarowania
osoby którym przysługujeprawo pierwszeństwaw nabyciu wykazanej nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnta 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
(tj.Dz.U. z f0|8 r. poz' |2I) mogąskładaćwnioski do Wójta Gminy StaryTarg
nieruchomościami
wykazu.
w terminieó tygodni,liczącod dniawy.wieszenia
pokrywa
Nab1rvca
koszty zawarcia aktu notarialn€go oraz przygotowań do sprzedazy,
Warunkizbycianieruchomości
zostanąustalone
w rokowaniachprzęrowadzonychz nabywcą
Informacji o porryżsrymudziela Referat Rozrvoju Gospodarczegow Urzędzie Gminy
w Starym Targu' u|.G|ówna 20' pokój nr 12.
Telefon kontaktowy: (55) 640-50-50wew. 23, e-mail: grunty@gminastarytarg.pl
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