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Stare Pole, dnia 19.01.2022 r. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

Wójt Gminy Stare Pole, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie: 

Lp. 

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej oraz 
katastru 
nieruchomości: 

Powierzchnia 
nieruchomości: 

Opis 
nieruchomości: 

Przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania: 

Termin 
zagospodarowania 
nieruchomości: 

Forma użyczenia, 
okres użyczenia: 

Wysokość 
opłat  
z tytułu 
użyczenia: 

1. Województwo: 
pomorskie 
Powiat: malborski 
Jednostka 
ewidencyjna: 
220908_2, Stare Pole 
Obręb ewidencyjny: 
0001, Janówka 
Działka ewid. nr 
127/2 
Nr KW: 
GD1M/00019346/2  
 

0,0800 ha Inne tereny 
zabudowane (Bi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębo w 
geodezyjnych Jano wka, 
Kaczynos, Kaczynos Kolonia 
Gmina Stare Pole (uchwała nr 
V/30/2011 Rady Gminy Stare Pole 
z dnia 15 marca 2011 r., 
opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Pomorskiego Nr 72, poz. 1519 z 
dnia 15 czerwca 2011 r.), 
nieruchomos c  połoz ona w 
miejscowos ci Jano wka, 
oznaczona w ewidencji grunto w i 
budynko w jako działka nr 127/2 
znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem: A.1U. 
Jest to teren przeznaczony pod 
funkcję usługową, s wietlicę, 
sklep, itp.  
 

Od daty podpisania 
umowy. 

Użyczenie  
w drodze 
bezprzetargowej 
na okres 10 lat. 

Oddanie  
w 
użyczenie 
jest 
bezpłatne. 
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Przedmiotem użyczenia jest 
nieruchomość gruntowa, 
zabudowana budynkiem, w 
którym znajduje się świetlica 
wiejska. 
Nieruchomość będzie 
wykorzystywana na działalność 
statutową Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu. 

2. Województwo: 
pomorskie 
Powiat: malborski 
Jednostka 
ewidencyjna: 
220908_2, Stare Pole 
Obręb ewidencyjny: 
0002, Kaczynos 
 
Działka ewid. nr 
48/11 
Nr KW: 
GD1M/00035628/1  
 
Działka ewid. nr 48/8 
Nr KW: 
GD1M/00034632/5 
 
Działka ewid. nr 48/9 
Nr KW: 
GD1M/00034633/2  
 
 

Dz. nr 48/11  
o pow. 0,0100 
ha (udział ½) 
 
Dz. nr 48/8  
o pow. 0,0369 
ha (udział 
2002/10000) 
 
Dz. nr 48/9  
o pow. 0,0373 
ha 
(udział 
1232/10000) 
 

Dz. nr 48/11 – 
zurbanizowane 
tereny 
niezabudowane 
lub w trakcie 
zabudowy (Bp-
RIIIa) 
 
Dz. nr 48/8 – 
grunty rolne 
zabudowane *Br-
RIIIa) 
 
Dz. nr 48/9 – 
drogi (dr) 

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębo w 
geodezyjnych Jano wka, 
Kaczynos, Kaczynos Kolonia 
Gmina Stare Pole (uchwała nr 
V/30/2011 Rady Gminy Stare Pole 
z dnia 15 marca 2011 r., 
opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Pomorskiego Nr 72, poz. 1519 z 
dnia 15 czerwca 2011 r.), 
nieruchomos ci połoz one w 
miejscowos ci Kaczynos, 
oznaczone w ewidencji grunto w i 
budynko w jako działki nr 48/11, 
nr 48/8, nr 48/9 znajdują się na 
terenie oznaczonym symbolem: 
B.1MW/U. Jest to teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
łączonej z funkcją usługową 
(s wietlicą). Dopuszcza się 
budowę budynko w 
gospodarczych i garaz y.  
 

Od daty podpisania 
umowy. 

Użyczenie  
w drodze 
bezprzetargowej 
na okres 10 lat. 

Oddanie  
w 
użyczenie 
jest 
bezpłatne. 



Gmina Stare Pole 
ul. Marynarki Wojennej 6 
82-220 Stare Pole 
 

Strona 3 z 7 
 

Przedmiotem użyczenia są 
udziały w nieruchomościach 
gruntowych niezbędnych do 
korzystania z nieruchomości 
zabudowanej budynkiem, w 
którym znajduje się m.in. 
świetlica wiejska. 
Nieruchomości będą 
wykorzystywane na działalność 
statutową Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu. 

3.  Województwo: 
pomorskie 
Powiat: malborski 
Jednostka 
ewidencyjna: 
220908_2, Stare Pole 
Obręb ewidencyjny: 
0009, Królewo 
Działka ewid.  
nr 129 ark. 1 
Nr KW: 
GD1M/00018935/1 

0,4700 ha Grunty rolne 
zabudowane  
(Br-RIIIa – 0,2100 
ha), 
Łąki trwałe (ŁIII-
0,2600 ha) 

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego wsi Królewo 
(uchwała nr XXVIII/214/2002 
Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 
października 2002 r., 
opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Pomorskiego nr 26, poz. 264 z 
dnia 19 lutego 2003 r.) 
nieruchomość oznaczona w 
ewidencji gruntów i budynków 
jako działka nr 129 znajduje się 
na terenie oznaczonym 
symbolami: 14 – Z (teren zieleni, 
łąki i pastwiska) oraz 15 – Mn 
(teren budownictwa 
mieszkaniowego 
jednorodzinnego z 
dopuszczeniem prowadzenia 
działalności obsługi i produkcji 
rolnej. Dopuszcza się, w 
parterach budynków lub 
budynkach nowych prowadzenie 

Od daty podpisania 
umowy. 

Użyczenie 
w drodze 
bezprzetargowej 
na okres 10 lat. 

Oddanie  
w 
użyczenie 
jest 
bezpłatne. 



Gmina Stare Pole 
ul. Marynarki Wojennej 6 
82-220 Stare Pole 
 

Strona 4 z 7 
 

funkcji usługowo-handlowej 
nieuciążliwej).  
 
Przedmiotem użyczenia jest 
część nieruchomości gruntowej, 
zabudowanej budynkiem, w 
którym znajduje się m. in. 
świetlica wiejska. 
Nieruchomość będzie 
wykorzystywana na działalność 
statutową Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu. 

4. Województwo: 
pomorskie 
Powiat: malborski 
Jednostka 
ewidencyjna: 
220908_2, Stare Pole 
Obręb ewidencyjny: 
0008, Kraszewo 
Działka ewid.  
nr 71/16 
Nr KW: 
GD1M/00059322/0 

0,7185 ha Inne tereny 
zabudowane (Bi) 

W  studium uwarunkowan  i 
kierunko w zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stare Pole 
(uchwała nr XXVII/205/2021 
Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 
września 2021 r.) nieruchomos c  
oznaczona w ewidencji grunto w i 
budynko w jako działka nr 71/16 
znajduje się na terenie kultury i 
kultury fizycznej. Jest to funkcja 
sportowa, istnieje moz liwos c  
lokalizacji s wietlicy, dopuszcza 
się inne funkcje uzupełniające 
niebędące w  konflikcie z funkcją 
gło wną. 
 
Przedmiotem użyczenia jest 
część nieruchomości gruntowej, 
zabudowanej budynkiem, w 
którym znajduje się świetlica 
wiejska. 
Nieruchomos c  będzie 
wykorzystywana na działalnos c  

Od daty podpisania 
umowy. 

Użyczenie 
 w drodze 
bezprzetargowej 
na okres 10 lat. 

Oddanie  
w 
użyczenie 
jest 
bezpłatne. 
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statutową Gminnego Os rodka 
Kultury i Sportu. 

5. Województwo: 
pomorskie 
Powiat: malborski 
Jednostka 
ewidencyjna: 
220908_2, Stare Pole 
Obręb ewidencyjny: 
0005, Klecie 
 
Działka ewid. nr 38 
Nr KW: 
GD1M/00019311/8 
 
Działka ewid. nr 39 
Nr KW: 
GD1M/00032959/9 

Dz. nr 38 – 
0,3400 ha 
 
Dz. nr 39 – 
0,0431 ha 
(udział 
408/1000) 

Dz. nr 38 – Grunty 
rolne zabudowane 
(Br-RII) 
 
Dz. nr 39 – Tereny 
mieszkaniowe 

W  studium uwarunkowan  i 
kierunko w zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stare Pole 
(uchwała nr XXVII/205/2021 
Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 
września 2021 r.) nieruchomos ci 
oznaczone w ewidencji grunto w i 
budynko w jako działki: 
- nr 38 znajduje się na terenie 
zabudowy mieszkaniowej, 
zagrodowej i usługowej oraz 
terenie parku wiejskiego w 
ewidencji zabytko w. 
- nr 39 znajduje się na terenie 
zabudowy mieszkaniowej, 
zagrodowej i usługowej. 
 
Przedmiotem uz yczenia jest 
częs c  nieruchomos ci gruntowej – 
dz. nr 38, zabudowanej 
budynkiem, w kto rym znajduje 
się s wietlica wiejska oraz udział 
w nieruchomos ci gruntowej - dz. 
nr 39 zabudowanej, niezbędny do 
korzystania z budynku. 
Nieruchomos c  będzie 
wykorzystywana na działalnos c  
statutową Gminnego Os rodka 
Kultury i Sportu. 

Od daty podpisania 
umowy. 

Użyczenie 
 w drodze 
bezprzetargowej 
na okres 10 lat. 

Oddanie  
w 
użyczenie 
jest 
bezpłatne. 

6. Województwo: 
pomorskie 
Powiat: malborski 

0,2139 ha Tereny 
mieszkaniowe (B) 

W  studium uwarunkowan  i 
kierunko w zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stare Pole 
(uchwała nr XXVII/205/2021 

Od daty podpisania 
umowy. 

Użyczenie 
 w drodze 
bezprzetargowej 
na okres 10 lat. 

Oddanie  
w 
użyczenie 
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Jednostka 
ewidencyjna: 
220908_2, Stare Pole 
Obręb ewidencyjny: 
0016, Złotowo 
 
Działka ewid. nr 4/4 
Nr KW: 
GD1M/00021687/1 
 

Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 
września 2021 r.) nieruchomos c  
oznaczona w ewidencji grunto w i 
budynko w jako działka nr 4/4 
znajduje się na terenie  
kultury i kultury fizycznej. Jest to 
funkcja sportowa, istnieje 
moz liwos c  lokalizacji s wietlicy, 
dopuszcza się inne funkcje 
uzupełniające niebędące w  
konflikcie z funkcją gło wną. 
 
Przedmiotem użyczenia jest 
nieruchomość gruntowa, 
zabudowana budynkiem, w 
którym znajduje się świetlica 
wiejska. 
Nieruchomość będzie 
wykorzystywana na działalność 
statutową Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu. 
 

jest 
bezpłatne. 

7. Województwo: 
pomorskie 
Powiat: malborski 
Jednostka 
ewidencyjna: 
220908_2, Stare Pole 
Obręb ewidencyjny: 
0016, Złotowo 
 
Działka ewid. nr 
109/2 
Nr KW: 
GD1M/00022082/7  

Dz. nr 109/2 - 
0,0885 ha 
(udział 
279/1000) 
 
Dz. nr 109/6 – 
0,0185 ha 
(udział 
279/1000) 
 

Tereny 
mieszkaniowe (B) 

W  studium uwarunkowan  i 
kierunko w zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stare Pole 
(uchwała nr XXVII/205/2021 
Rady Gminy Stare Pole z dnia 29 
września 2021 r.) nieruchomos ci 
oznaczone w ewidencji grunto w i 
budynko w jako działki nr 109/2, 
nr 109/6 znajdują się na terenie 
zabudowy mieszkaniowej, 
zagrodowej i usługowej. 
 

Od daty podpisania 
umowy. 

Użyczenie 
 w drodze 
bezprzetargowej 
na okres 10 lat. 

Oddanie  
w 
użyczenie 
jest 
bezpłatne. 
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Działka ewid. nr 
109/6  
Nr KW: 
GD1M/00022082/7 
 
 

Przedmiotem użyczenia są 
udziały w nieruchomościach 
gruntowych niezbędnych do 
korzystania z nieruchomości 
zabudowanej budynkiem, w 
którym znajduje się m.in. 
świetlica wiejska. 
Nieruchomos ci będą 
wykorzystywane na działalnos c  
statutową Gminnego Os rodka 
Kultury i Sportu. 

 
Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, BIP 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 19.01.2022 r. do dnia 09.02.2022 r. 
Osoba do kontaktu: Anna Droździel, 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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