
Załącznik nr 4 do Raportu o Stanie Gminy Stary Targ za rok 2019 

 

Informacja na temat mienia komunalnego Gminy Stary Targ  

w roku 2019 

 

A. Zestawienie nieruchomości gminnych - zabudowanych i lokalowych 
 

Budynki i lokale mieszkalne  

 
1. Waplewo Wielkie nr 42 

Budynek mieszkalny wielorodzinny położony na działce nr 77/36 o pow. 0,2172 ha, 
zamieszkały przez najemców: 

• lokal mieszkalny nr 1 o pow. 85,60 m², 
• lokal mieszkalny nr 2 o pow. 69,47 m², 
• lokal mieszkalny nr 3 o pow. 60,55 m².  

2. Waplewo Wielkie nr 44 

Lokal mieszkalny nr 11 w budynku wielorodzinnym na działce nr 84/46 o pow. 0,1229 ha, 
udział 0,073 , o pow. 59,50 m. 

3. Waplewo Wielkie nr 45  
Lokal mieszkalny nr 2 w budynku wielorodzinnym na działce nr 84/47 o pow. 0,1553 ha, 
udział 0,076 , o pow. 74,60 m². 

4. Nowy Targ  nr 14   
Działka nr 126/1 o pow. 0,09 ha, udział 29/100, lokal mieszkalny nr 2 o pow. 50,50 m². 

5. Nowy Targ nr 43  
Działka nr 19 o pow. 0,48 ha: 
1)  lokal mieszkalny nr 1 o pow. 57,10 m², w udziale 20/100; 
2)  lokal mieszkalny nr 2 o pow. 48,10 m², w udziale 17/100; 
3)  lokal mieszkalny nr 3 o pow. 37,30 m², w udziale 13/100; 
4)  lokal mieszkalny nr 4 o pow. 61,30 m², w udziale 23/100; 
5)  lokal mieszkalny nr 5 o pow. 22,30 m², w udziale 8/100; 
6)  lokal mieszkalny nr 6 o pow. 53,10 m², w udziale 19/100. 

6. Nowy Targ nr 45  
Działka nr 143 o pow. 0,25 ha: 
1)  lokal mieszkalny nr 1 o pow. 105,50 m², w udziale 27/100; 
2)  lokal mieszkalny nr 4 o pow. 67,10 m², w udziale 16/100;  
3)  lokal mieszkalny nr 6 o pow. 44,20 m²,  udziale 11/100.    

7. Nowy Targ nr 46  
Działka nr 147/2 o pow. 0,1767 ha, budynek mieszkalny i gospodarczy. 

8. Jurkowice Pierwsze nr 3 

Działka nr 87/59 o pow. 0,0866 ha, udział 0,160, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 33,30 m². 
9. Jurkowice Drugie nr 2 

Działka nr 122/2 o pow. 0,0133 ha, udział 0,228, lokal mieszkalny nr 4 o pow. 46,12 m². 



10. Szropy  nr 23  
Działka nr 86 o pow. 0,2700 ha udział 22/100 lokal nr 2 o pow. 82,90 m² wraz ze strychem 
o pow. 18,80 m² i pomieszczeniem gospodarczym  o pow. 24,40 m².  

11. Jodłówka nr 1 

Działka nr 254/43 o pow. 0,0907 ha, udział 85/100, zabudowana budynkiem mieszkalnym 
(pałac):  
     a) lokal mieszkalny nr 2 o pow. 58,30  m²;   
     b) lokal mieszkalny nr 3 o pow. 50,05 m²; 
     c) lokal mieszkalny  nr 4 o pow. 83,65 m²;   
     d) lokal mieszkalny nr 5 o pow. 52,39  m²; 
     e) lokal mieszkalny nr 6 o pow. 93,90 m²; 
     f)  lokal mieszkalny nr 7 o pow. 42,50 m². 

12. Jodłówka nr 3 

Działka nr 254/29  o pow. 0,1788 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym (barak): 
    a) lokal mieszkalny nr 1 o pow. 47,80 m²; 
    b) lokal mieszkalny nr 2 o pow. 18,00 m²; 
    c) lokal mieszkalny nr 3 o pow. 48,40 m²; 
    d) lokal mieszkalny nr 4 o pow. 57,10 m²; 
    e) lokal mieszkalny nr 5 o pow. 59,80 m². 

13. Szropy nr 2 

Działka nr 207/7 o pow. 0,2599 m², zabudowana budynkiem mieszkalnym:  
    a) lokal mieszkalny nr 1 o pow. 59,27 m²;   
    b) lokal mieszkalny nr 2 o pow. 17,40 m²;   
    c) lokal mieszkalny nr 3 o pow. 39,07 m²;   
    d) lokal mieszkalny nr 4 o pow. 39,07 m²;  
    e) lokal mieszkalny nr 5 o pow. 53,88 m².  

14. Szropy – Zielonki  
- działka nr 38/9 o pow. 0,0337 ha w udziale 30/1000, lokal mieszkalny 1g o pow. 31,40  m²; 
- działka nr 38/21 o pow. 0,0339 ha w udziale 74/1000, lokal mieszkalny  1i o pow. 17 m²;     
- działka nr 38/26 o pow. 0,0339 w udziale 67/1000, lokal mieszkalny 1j o pow. 39,00 m².  

15. Grzymały nr 5  
1) działka nr.225/1 o pow. 0,39 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym (dwór) nr 5, 
użytkowana przez najemców: 
    a) lokal mieszkalny nr 1 o pow. 77,10 m²;  
    b) lokal mieszkalny nr 2 o pow. 92,20 m²; 
    c) lokal mieszkalny nr 3 o pow. 74,40 m²; 
    d) lokal mieszkalny nr 4 o pow. 92,50 m²; 
    e) lokal mieszkalny nr 5 o pow. 89,10 m²; 
    f) lokal mieszkalny nr 6 o pow. 91,70 m²; 
    g) lokal mieszkalny nr 7 o pow. 64,70 m²; 
    h) lokal mieszkalny nr 8 o pow. 43,90 m²; 
     i) lokal mieszkalny nr 9 o pow. 66,90 m².  

16. Pozolia  nr 1  
1) działka nr 294/16 o pow. 0,0149 ha, w udziale 0,38,  
    nr 294/14 o pow. 0,0077 ha, w udziale 2/8 , 
    nr 294/15 o pow. 0,1314 ha, w udziale  ¼ , lokal nr 2 o pow. 41,50 m²; 
2) lokal  mieszkalny nr 1 o pow. 40,29 m² w udziale 38/100. 



17. Kalwa  nr 9  
1) działka nr 174/1 o pow. 0,14 ha w udziale 0,28 , lokal mieszkalny nr 1 o pow. 76,53  m². 

18. Stary Targ nr 9  
Działka nr 128 o pow. 0,24 ha, w udziale  0,103, lokal mieszkalny  nr 4  o pow. 47,80 m².  

19. Stary Targ  nr 51   
Działka nr 266/4 o pow. 0,1424 ha,  udział 0,090, lokal mieszkalny  nr 4 o pow. 26,52  m². 

20. Stary Targ nr 52  
Działka nr 267/2 o pow. 1300 ha, lokal  mieszkalny  o pow. 61,50 m². 

21. Kątki  (Klecewo nr 1)  
1) działka nr 185/5 o pow. 3,70 ha, położona w miejscowości Klecewo, zabudowana 
budynkiem mieszkalnym (pałac) użytkowany przez najemców: 

a) lokal mieszkalny nr 1 o pow.38,44 m²,  
b) lokal mieszkalny nr 2 o pow.15,43 m², 
c) lokal mieszkalny nr 3 o pow.69,50 m², 
d) lokal mieszkalny nr 4 o pow.34,34 m², 
e) lokal mieszkalny  nr 5 o pow.61,54 m², 
f) lokal mieszkalny nr 6 o pow.79,95 m², 
g) lokal mieszkalny nr 7 o pow.71,44 m², 
h) lokal mieszkalny nr 8 o pow.70,46 m². 

2) działka nr 169 o pow. 0,1697 ha, położona w miejscowości Mleczewo, zabudowana 
budynkiem  mieszkalny (pałac ) użytkowany przez najemców : 

 a) lokal mieszkalny nr 1 o pow. 82,78 m², 
 b) lokal mieszkalny nr 2 o pow. 45,37 m², 
 c) lokal mieszkalny nr 3 o pow. 64,41 m², 
 d) lokal mieszkalny nr 4  o pow. 54,81 m², 
 e) lokal mieszkalny nr 5 o pow. 55,90 m², 
 f) lokal mieszkalny nr 6 o pow. 48,65 m², 
 g) lokal mieszkalny nr 7 o pow. 76,90 m², 
 h) lokal mieszkalny nr 8 o pow. 26.86 m².  

 

B. Wieczyste użytkowanie gruntów Gminy Stary Targ 

 
Szropy 34 

1)  Działka nr 15/9 o pow. 0,0203 ha, wartość gruntu 950,00 zł; 
2)  Działka nr 205/10 o pow. 0,0550 ha, wartość gruntu 3.600,00 zł; 
3)  Działka nr 15/10 o pow. 0,0342 ha, wartość gruntu  1.610,00 zł; 
4)  Działka nr 15/4 o pow. 0,0340 ha, wartość gruntu 1.600,00 zł; 
5)  Działka nr 15/3 o pow. 0,0798 ha, wartość gruntu 3.760,00 zł; 
6)       Działka nr 15/7 o pow. 0,0315 ha, wartość gruntu 1.480,00 zł; 
7)        Działka nr 15/5 o pow. 0,0227 ha, wartość gruntu 1.070,00 zł; 
8)        Działka nr 15/8 o pow. 0,0463 ha, wartość gruntu 2.180,00 zł; 
9)        Działka nr 15/6 o pow. 0,0419 ha, wartość gruntu  1.970,00 zł; 
10)       Działka nr 15/11 o pow. 0,0168 ha, wartość gruntu  790,00 zł . 
Bukowo 

a) Działka nr 45, o pow. 0,28 ha, wartość gruntu 13.220,00 zł; 
b) Działka nr 46, o pow. 0,24 ha, wartość gruntu 11.330,00 zł. 
 



Waplewo Wielkie 

1) Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Malborku z/s w Waplewie, działka nr 77/9, 
 o pow. 0,69 ha, wartość gruntu 34.360,00 zł. 
Szropy 

1) Działka nr 205/12, o pow. 0,1848 ha, wartość działki 11.730,00zł; 
2) Działka nr 205/11, o pow. 0,4530 ha, wartość działki 30.440,00 zł; 
3) Działka nr  205/8, o pow. 0,1204 ha, wartość działki 8.090,00zł; 
4) Działka nr 86/1 o pow. 0,08 ha, wartość działki 3.190,00 zł.  
Tropy  
1)         Działka nr 72 o pow. 0,05 ha, wartość  działki 3.360,00 zł;  
2)         Działka nr 73/2 o pow. 0,02 ha, wartość działki 1.310,00 zł. 
Stary Targ  
1)          Działka nr 40/4 o pow. 0,3162 ha, wartość działki 26.780,00 zł; 
2) Działka nr 40/5 o pow. 0,0893 ha, wartość działki 7.560,00 zł; 
3) Działka nr 41/1 o pow. 0,0158 ha, wartość działki  1.340,00 zł; 
4) Działka nr 41/2 o pow. 0,0485 ha, wartość działki 4.108,00 zł. 
 

 


