
Załącznik nr 3 do Raportu o Stanie Gminy Stary Targ za rok 2021 

 

Informacja na temat mienia komunalnego Gminy Stary Targ  

w roku 2021 

I. ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH – lokalowych i 
zabudowanych 

 

Gminne 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: 

1) lokal mieszkalny  nr 1 o pow. 85,60 m² - najem 

2) lokal  mieszkalny nr 2 o pow. 69,47 m² - najem 

3) lokal mieszkalny nr 3 o pow. 60,55 m² - najem 

 

2. Nowy Targ nr 43  

Budynek mieszkalny wielorodzinny położony na działce nr 19 o pow. 0,48 ha zamieszkały przez 

najemców: 

1)  lokal mieszkalny nr 1 o pow. 57,10 m² - najem; 

2)  lokal mieszkalny nr 2 o pow. 48,10 m²  - najem; 

3)  lokal mieszkalny  nr 3 o pow. 37,30 m²  - najem; 

4)  lokal  mieszkalny nr 4 o pow. 61,30 m² - najem; 

5)  lokal mieszkalny  nr 5 o pow. 22,30 m² - najem; 

6)  lokal  mieszkalny nr 6 o pow. 53,10 m² - najem. 

 

3.  Nowy Targ nr 80  

Budynek mieszkalny wielorodzinny położony na działce nr 97/2 o pow. 0,16 ha zamieszkały przez 

najemców: 

1)  lokal mieszkalny nr 1 o pow. 45,64 m² - najem; 

2)  lokal mieszkalny nr 2 o pow. 33,44 m²  - najem; 

3)  lokal mieszkalny  nr 3 o pow. 37,67 m²  - najem; 



4)  lokal  mieszkalny nr 4 o pow. 45,01 m² - najem; 

5)  lokal mieszkalny  nr 5 o pow. 48,27 m² - najem; 

6)  lokal  mieszkalny nr 6 o pow. 55,66 m² - najem; 

7) lokal mieszkalny nr 7 o pow. 56,25 m2 – najem; 

 

4. Stary Targ  ul. Nowotarska nr 1  

Budynek mieszkalno - użytkowy położony na działce nr 258/1 o pow. 0,22 ha zamieszkały przez 

najemców: 

1)  lokal mieszkalny nr 1 o pow. 46,50 m² - najem; 

2)  lokal mieszkalny nr 2 o pow. 71,70 m²  - najem; 

3)  lokal mieszkalny  nr 3 o pow. 66,30 m²  - najem; 

4)  lokal  mieszkalny nr 4 o pow. 26,60 m² - pustostan; 

5)  lokal mieszkalny  nr 5 o pow. 44,50 m² - najem; 

 

5. Jodłówka nr 3 

Budynek mieszkalny wielorodzinny (barak) położony na działce nr 254/29  o pow. 0,1788 ha, 

zamieszkały przez najemców: 

    1) lokal mieszkalny  nr 1 o pow. 47,80 m²  - najem; 

    2) lokal mieszkalny nr 2 o pow. 18,00 m²  - najem; 

    3) lokal mieszkalny nr 3 o pow. 48,40 m²  - najem; 

    4) lokal mieszkalny nr 4 o pow. 57,10 m²  - najem; 

    5) lokal mieszkalny nr 5 o pow. 59,80 m²  - pustostan. 

 

6. Szropy nr 2  

Budynek mieszkalny wielorodzinny położony na działce nr 207/7 o pow. 0,2599 ha, zamieszkały przez 

najemców:  

    1) lokal mieszkalny nr 1 o pow. 59,27 m² - najem;   

    2) lokal mieszkalny  nr 2 o pow. 17,40 m² - najem;   

    3) lokal mieszkalny nr 3 o pow. 39,07 m² - najem;   

    4) lokal mieszkalny nr 4 o pow. 39,07 m² - najem;  

    5) lokal mieszkalny  nr 5 o pow. 53,88 m² - najem.  



 

7. Grzymały nr 5  

Budynek mieszkalny wielorodzinny (dwór) położony na działce nr 225/1 o pow. 0,39 ha, zamieszkały 

przez najemców: 

    1) lokal mieszkalny nr 1 o pow. 77,10 m²  - najem;  

    2) lokal mieszkalny nr 2 o pow. 92,20 m²  - najem; 

    3) lokal mieszkalny nr 3 o pow. 74,40 m²  - najem; 

    4) lokal mieszkalny nr 4 o pow. 92,50 m² - najem; 

    5) lokal mieszkalny nr 5 o pow. 89,10 m²  - najem; 

    6) lokal mieszkalny nr 6 o pow. 91,70 m²  - najem; 

    7) lokal mieszkalny nr 7 o pow. 64,70 m²  -najem; 

    8) lokal mieszkalny nr 8 o pow. 43,90 m²  - najem; 

     9) lokal mieszkalny nr 9 o pow. 66,90 m²  - najem; 

  10)  lokal mieszkalny nr 10 o pow. 63,25 m2 – najem; 

  11) lokal mieszkalny nr 11 o pow. 58,40 m2 – najem; 

  12) lokal mieszkalny nr 12 o pow. 16,40 m2 – najem. 

 

8. Klecewo nr 1  

Budynek mieszkalny wielorodzinny (pałac) położony na działce nr 185/5 o pow.3,70 ha, zamieszkały 

przez najemców: 

1) lokal mieszkalny nr 1 o pow.38,44 m 2 – najem;  

2) lokal mieszkalny nr 2 o pow.15,43 m2 – pustostan; 

3) lokal mieszkalny nr 3 o pow. 69,50 m2 – najem; 

4) lokal mieszkalny nr 4 o pow. 34,34 m2 – najem; 

5) lokal mieszkalny  nr 5 o pow.61,54 m2 – najem; 

6) lokal mieszkalny nr 6 o pow.79,95 m2 – najem; 

7) lokal mieszkalny nr 7 o pow.71,44 m2 – najem; 

8) lokal mieszkalny nr 8 o pow.70,46 m2 – najem. 

 

9. Mleczewo nr 1 



Budynek mieszkalny wielorodzinny (pałac) położony na działce nr 169/37 o pow. 0,1697 ha, 

zamieszkały przez  najemców : 

 1) lokal mieszkalny nr 1 o pow. 82,78 m2 – najem; 

 2) lokal mieszkalny nr 2 o pow. 45,37 m2 – najem; 

 3) lokal mieszkalny nr 3 o pow. 64,41 m2 – najem; 

 4) lokal mieszkalny nr 4  o pow. 54,81 m2 – najem; 

 5) lokal mieszkalny nr 5 o pow. 55,90 m2 – najem; 

 6) lokal mieszkalny nr 6 o pow. 48,65 m2 – najem; 

 7) lokal mieszkalny nr 7 o pow. 76,90 m2 – najem; 

 8) lokal mieszkalny nr 8 o pow. 26.86 m2 – najem. 

 

10. Kalwa nr 11 

Budynek mieszkalno – użytkowy położony na działce nr 172/1 o pow. 0,17 ha, zamieszkały przez 

najemcę: 

- Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 36,70 m2 – najem. 

 

 

Gminne lokale mieszkalne we Wspólnotach Mieszkaniowych: 

 

11. Jurkowice Pierwsze nr 3 

Działka nr 87/59 o pow. 0,0866 ha,  udział 0,160,   

- lokal mieszkalny nr 2 o pow. 33,30 m² - najem. 

 

12. Jurkowice Pierwsze nr 2 

Działka nr 85/1, 85/2 i 85/7 o pow. 0,0866 ha,  udział 0,726  

- lokal mieszkalny nr 3 o pow. 51,82 m² - najem. 

 

13. 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 -najem. 

 



14.  Jodłówka nr 1  

Działka nr 254/43 o pow. 0,0907 ha, udział 85/100, zabudowana budynkiem mieszkalnym (pałac):  

     1)  lokal mieszkalny nr 2 o pow. 58,30  m² - najem;   

     2) lokal mieszkalny nr 3 o pow. 50,05 m² - najem; 

     3) lokal mieszkalny   nr 4 o pow. 83,65 m² - najem;   

     4) lokal mieszkalny nr 5 o pow. 52,39  m² - najem; 

     5) lokal mieszkalny nr 6 o pow. 93,90 m² - najem; 

     6) lokal mieszkalny nr 7 o pow. 42,50 m² - najem. 

 

   15. Szropy – Zielonki  

- działka nr 38/26  o pow. 0,0339 w udziale 67/1000 , lokal mieszkalny nr 8 w budynku Nr 1J 

   o pow. 39,00 m², najem.  

 

 

16. Pozolia  nr 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 ,  

1) lokal mieszkalny nr 4 o pow. 41,50 m²-  najem; 

 2) lokal  mieszkalny nr 2 o pow.40,29 m2 – najem. 

 

17. Kalwa  nr 9  

działka nr 174/1 o pow.0,14 ha w udziale 0,28 

- lokal mieszkalny nr 1 o pow. 76,53  m²  - najem. 

     

18.  Stary Targ ul. Główna nr 9  

Działka nr 128 o pow.0,24 ha w udziale  0,103,  

- lokal mieszkalny  nr 4  o pow.47,80 m2 -  najem.  

 

19. Stary Targ ul. Główna nr 51   

Działka nr 266/4 o pow.0,1424 ha  udział 0,090, 



- lokal mieszkalny  nr 4 o pow.26,52  m2 , najem. 

 

20. Stary Targ ul. Główna nr 52   

Działka nr 267/2 o pow.0,1300 ha  udział 0,20. 

- lokal mieszkalny  nr 2 o pow. 61,50 m2 , najem. 

 

21.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 m² -  najem. 

 

22.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 - najem. 

 

22. Nowy Targ nr 25  

Działka nr 143 o pow. 0,25 ha udział 54/100: 

1)  lokal mieszkalny nr 2 o pow. 81,38 m² - najem; 

2)  lokal  mieszkalny nr 3 o pow. 45,38 m² - najem;  

3)  lokal mieszkalny nr 6 o pow. 24,00 m² – najem.  

 

Gminne budynki i lokale użytkowe: 

 

23. Stary Targ ul. Główna nr 20 

Działka nr 140/5 o pow. 0,2028 ha zabudowana budynkiem użyteczności publicznej – siedziba 

Urzędu Gminy w Starym Targu. 

 

24. Stary Targ ul. Nowotarska nr 1 

Działka 258/1 o pow. 0,22 ha, 

- lokal użytkowy o pow. 43,28 m2 – najemca Apteka; 

- lokal użytkowy o pow. 13,45 m2 – najemca Poczta 

 



25. Stary Targ ul. Główna nr 10 

Działka nr 130/12 o pow. 0,0042 ha, 

 – lokal użytkowy o pow. 33,10 m2 – najemca Orange 

 

26. Szropy nr 23 

Działka nr 86 o pow. 0,27 ha udział 4025/10000, 

- lokal użytkowy – świetlica o pow. 184,00 m2 – pustostan 

 

 

III. GMINNE NIERUCHOMOŚCI ODDANE W UŻYCZENIE 

 

I. Gminny Ośrodek Kultury 

1. Nieruchomość zabudowana budynkiem, oznaczona numerem ewidencyjnym działka nr 258/1 
położona przy ul. Nowotarskiej 1 w Starym Targu, siedziba GOK; 

2. Świetlica wiejska w miejscowości Waplewo Wielkie - pomieszczenia użytkowe o łącznej 
powierzchni użytkowej 211,40 m2, znajdujące się w budynku użytkowym położonym na 
działce nr 75/3; 

3. Pawilon sportowy w miejscowości Waplewo Wielkie, o powierzchni użytkowej 82,60 m2 , 
położony na działce nr 75/3; 

4. Świetlica wiejska w miejscowości Bukowo – pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni 
użytkowej 214,14 m2, znajdujące się w budynku użytkowym położonym na działce nr 87/3; 

5. Świetlica wiejska w miejscowości Tropy Sztumskie – pomieszczenia użytkowe o łącznej 
powierzchni użytkowej 186,00 m2, znajdujące się w budynku użytkowym położonym na 
działce nr 74/2; 

6. Świetlica wiejska w miejscowości Kalwa – pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni 
użytkowej 74,71 m2, znajdujące się w budynku użytkowo - mieszkalnym położonym na działce 
nr 172/1; 

7. Świetlica wiejska w miejscowości Nowy Targ – pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni 
użytkowej 117,60 m2, znajdujące się w budynku użytkowym położonym na działce nr 145/3; 

8. Nieruchomość zabudowana pawilonem sportowym w miejscowości Stary Targ, budynek o 
powierzchni użytkowej 139,68 m2 położony na działce nr 322/2 o powierzchni 0,8 ha; 

9. Nieruchomość  stanowiącą kompleks boisk sportowych w miejscowości Stary Targ, działka nr 
323/7 o powierzchni 0,0860 ha, działka nr 337 o powierzchni 0,6147 ha oraz działka nr 338 o 
powierzchni 0,6552 ha. 

 

II. Ochotnicza Straż Pożarna 

1.Stary Targ, działka nr 250 o pow. 0,0100 ha oraz część działki nr 249/3 o pow. 0,0054 ha 

położone przy ul. Staszica w Starym Targu, zabudowane budynkiem użytkowym nr 1 o pow. 

135,00 m2. 

2. Szropy, działka nr 89 o pow. 0,3700 ha oraz działka nr 90/2 o pow. 0,0857 ha położone w 

Szropach, zabudowane budynkiem użytkowym nr 55 o pow. 390,00 m2. 



3. Waplewo Wielkie, część działki nr 75/3 o pow. 0,0125 ha położona w Waplewie Wielkim, 

zabudowana budynkiem użytkowym nr 18 o pow. 105,00 m2. 

 4. Bukowo, część działki nr 87/3 o pow. 0,3500 ha położonej w Bukowie, zabudowanej 

budynkiem użytkowym nr 9 o pow. 233,30 m2. 

5. Dąbrówka Malborska, część działki nr 161/2 o pow. 0,0405 ha położonej w Dąbrówce 

Malborskiej, zabudowanej budynkiem użytkowym nr 65 o pow. 273,00 m2.  

 

III. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Starym Targu 

Pomieszczenia użytkowe o łącznej pow. 105,91 m2 znajdujące się w budynku użyteczności 

publicznej przy ul. Głównej 20 w Starym Targu. 

 

IV. GMINNE NIERUCHOMOŚCI ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD 

 

I. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Starym Targu, 

a) Działka nr 266/5 o pow. 0,2627 ha zabudowana budynkiem szkoły; 

b) Działka nr 253/9 o pow. 0,4989 ha zabudowana budynkiem szkoły, salą gimnastyczną i 

placem przyszkolnym. 

 

II. Szkoła Podstawowa w Szropach, 

Działka nr 67/1 o pow. 0,9024 ha zabudowaną budynkiem szkoły. 

 

III. Zespół Szkolno -Przedszkolny w Waplewie Wielkim, 

a) Działka nr 76 o pow. 0,4700 ha zabudowana budynkiem szkoły i boiskiem sportowym; 

b) Działka nr 84/7 o pow. 0,6100 ha zabudowana budynkiem przedszkola. 

 

 

V. WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW GMINNYCH 

 

Szropy: 

1.działka nr 205/10 o pow. 0,0550 ha,  

2.działka nr 15/10 o pow. 0,0342 ha. 

3.działka nr 15/4 o pow. 0,0340 ha,  

4.działka nr 15/3 o pow. 0,0798 ha,  

5.działka nr 15/7 o pow. 0,0315 ha,  

6.działka nr 15/5 o pow. 0,0227 ha,  

7.działka nr 15/8 o pow. 0,0463 ha, 

8.działka nr 15/6 o pow. 0,0419 ha,  



9.działka nr 15/11 o pow. 0,0168 ha,  

10.działka nr. 205/12, o pow. 0,1848 ha,  

11.działka 205/11, o pow. 0,4530 ha,  

12.działka nr  205/8, o pow. 0,1204 ha,  

13.działka nr 86/1 o pow. 0,08 ha,  

 

Bukowo 

1.działka nr 45 o pow. 0,28 ha, 

2.działka nr 46, o pow. 0,24 ha. 

 

Waplewo Wielkie 

działka nr 77/9, o pow. 0,69 ha. 

 

Tropy  

1.działka nr 72 o pow. 0,05 ha,  

2.działka nr 73/2 o pow. 0,02 ha. 

 

Stary Targ  

1.działka nr  40/4 o pow. 0,3162 ha,  

2.działka nr 40/5 o pow. 0,0893 ha,  

3.działka nr 41/1 o pow. 0,0158 ha,  

4.działka nr 41/2 o pow. 0,0485 ha.  

 


