
NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański 

 

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 13 czerwca 2017 r. wydane zostało 

Zarządzenie Nr 240/06/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 

zbycia w drodze przetargu obejmujące 1 pozycję: 1) Aleja Wojska Polskiego  – działka nr 100/6 o 

pow. 1 538 m², obręb 13, KW 24793, C1.54.MW.1,U1 – teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej, komercyjnej wraz z towarzyszącymi parkingami i zielenią. 

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 241/06/2017 w sprawie ogłoszenia 

wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na poszerzenie 

sąsiedniej nieruchomości, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Staszica – działka nr 193/1 o pow. 157 m², 

obręb 29, KW 33743. 

Dnia 20 czerwca 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 246/06/2017 w sprawie ogłoszenia 

wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do 

właścicieli sąsiadujących nieruchomości, obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Dąbrowskiego  – działki nr: 

91/2, 92/2 o łącznej pow. 3 503 m², obręb 22, KW 24987, D2.7.MN.2  – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz KDW – teren komunikacji, drogi wewnętrzne, dojazdowe lub 

pieszo-jezdne, 2) ul. Dąbrowskiego  – działka nr 94/4 o pow. 3 294 m², obręb 22, KW 24987, 

D2.8.MN.2  – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz KDW – teren komunikacji, drogi 

wewnętrzne, dojazdowe lub pieszo-jezdne. 

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 248/06/2017 w sprawie ogłoszenia 

wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, 

obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Gimnazjalna – działki nr: 56/1, 57/5 o łącznej pow. 111 m², obręb 14, 

KW 602, zabudowane budynkiem byłej kotłowni z węzłem cieplnym GPEC, dostęp do drogi 

publicznej poprzez służebność gruntową, C2.3.MU.5 – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 
Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i 

zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do 

publicznej wiadomości  w prasie lokalnej. 

 Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, 

Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)5306075 lub 6076. 

 

         Prezydent Miasta Starogard Gdański
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