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Stare Pole, dnia 01.07.2021 r. 
RIF.6840.10.2021 
 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  
 

Wójt Gminy Stare Pole, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do 
publicznej wiadomości, że nieruchomość niżej opisana stanowi własność Gminy Stare 
Pole i przeznaczone została do sprzedaży:  
 

Oznaczenie nieruchomości 
wg księgi wieczystej oraz 
katastru nieruchomości: 

Województwo: pomorskie 
Powiat: malborski 
Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole 
Obręb ewidencyjny: 220908_2.0015, Ząbrowo 
Działka ewid. nr 182/8 
Nr kw: GD1M/00018940/9 

Powierzchnia 
nieruchomości: 

0,0074 ha 

Opis nieruchomości: 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Nie posiada 
bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka 
znajduje się częściowo na terenie zagospodarowanym 
stanowiącym otulinę kościoła. Działka ma niekorzystny 
kształt trójkąta. W sąsiedztwie działki przebiega sieć 
elektroenergetyczna i wodociągowa. Z uwagi na swój 
kształt i wielkość działka nie może zostać 
zagospodarowania jako samodzielna nieruchomość. 
Nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań.  

Przeznaczenie 
nieruchomości i opis jej 
zagospodarowania: 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo 
(uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 
grudnia 2010 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego nr 52, poz. 1213 z dnia 10 maja 
2011 r.), nieruchomos c  połoz ona w miejscowos ci 
Ząbrowo, oznaczona w ewidencji grunto w i budynko w 
jako działka nr 182/8 znajduje się na terenie oznaczonym 
symbolami B.3R (produkcja rolna, w tym pola uprawne, 
łąki, pastwiska) oraz 3.WS (wody powierzchniowe, 
s ro dlądowe, płynące i stojące, w tym melioracyjne 
urządzenia podstawowe i szczego łowe). 

Termin zagospodarowania 
nieruchomości: 

Od daty podpisania umowy. 

Forma sprzedaży: 

Sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym w celu 
poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległych – działki ewid. nr 182/4 oraz nr 182/1  
obr. Ząbrowo. 
Uchwała nr XXV/200/2021 Rady Gminy Stare Pole z dnia 
23 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 182/8 
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obręb Ząbrowo, gmina Stare Pole oraz udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaży 

Cena nieruchomości: 

Wartość prawa własność działki ewid. nr 182/8 o pow. 
0,0074 ha została określona przez rzeczoznawcę na 
kwotę 625,00 zł. 
Należność do zapłaty przy uwzględnieniu bonifikaty  
w wysokości 99% stanowi kwotę 6,25 zł.  
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. 
o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 
802) zwalnia się od podatku dostawę terenów 
niezabudowanych innych niż tereny budowlane. 

 
1. Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, którym służy zgodnie z art. 34 ust. 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1990 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, za cenę ustaloną  
w sposób określony w ww. ustawie, pod warunkiem złożenia przez nich wniosku  
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 
12 sierpnia 2021 r. 

2. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie 
lokalnej, BIP, na stronie: www.starepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie 
tj. od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 22 lipca 2021 r. 

3. Dodatkowych informacji udziela Anna Droździel – stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami i planowania przestrzennego, tel. 55 271 35 32 w. 45,  
e-mail.: a.drozdziel@starepole.pl 

 
 
 
 

Wójt Gminy Stare Pole 

Marek Szczypior 
Dokument podpisany kwalifikowanym  

podpisem elektronicznym 
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