
 

                                   Załącznik    
                                 do  Zarząd zen ia  nr  0050 .Z.38 .2019                               
                                 Bu rmist r za  Miast a  No wy Targ  

                                 z  dn ia  29  s tyczn ia  2019  roku  

 

W Y K A Z  
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY    

 
 

OZNACZENIE  
NIERUCHOMOŚCI 

 

1/działka ewid. nr 10093/2 o pow. 0.0287 ha, 2/działka ewid. nr 10093/3 o pow. 0.0119 ha 
3/działka ewid. nr 10093/4 o pow. 0.0352 ha, 4/działka ewid. nr 10094/2 o pow. 0.0285 ha 
5/działka ewid. nr 10094/3 o pow. 0.0135 ha, 6/działka ewid. nr 10094/4 o pow. 0.0289 ha 

7/działka ewid. nr 10096/1 o pow. 0.0087 ha, 8/działka ewid. nr 10096/2 o pow. 0.1032 ha, 
9/działka ewid. nr 10097/4 o pow. 0.0265 ha, 10/działka ewid. nr 10097/5 o pow. 0.0053 ha 
11/działka ewid. nr 10098/4 o pow. 0.0226 ha, 12/działka ewid. nr 10098/5 o pow. 0.0318 ha, 

13/działka ewid. nr 10101/5 o pow. 0.0991 ha, 14/działka ewid. nr 10102/5 o pow. 0.0305 ha 
15/działka ewid. nr 10104/5 o pow. 0.0217 ha, 16/działka ewid. nr 10108/3 o pow. 0.0183 ha 
17/działka ewid. nr 19381/1 o pow. 0.0690 ha, 18/działka ewid. nr 19381/17 o pow. 0.6120 ha  

LOKALIZACJA 
NIERUCHOMOŚCI 

Nowy Targ – ul. Ludźmierska 

FORMA PRZEKAZANIA 

 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym  

na rzecz użytkownika wieczystego 

 

KSIĘGA WIECZYSTA 

 

 NS1T/00160670/0 

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu 

Wydział V Ksiąg Wieczystych 

 

SPOSÓB 
ZAGOSPODAROWANIA 

Dotychczasowy 

CENA 

 
633 760 zł (sześćset trzydzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt ) netto  

 

PRZEZNACZENIE  
NIERUCHOMOŚCI 

 

Działki położone w obrębie miasta Nowy Targ zgodnie z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 32 przyjętym 

Uchwałą Rady Miasta Nowy Targ XXXIV/311/2017 z dnia 27 lutego 

2017 roku o symbolach: 1UC–tereny rozmieszczenia obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw oraz 1 KDW- 

tereny dróg wewnętrznych . 

 

Zgodnie z art.32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  

2018 roku poz.2204 z późn. zm.) nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może 

być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. 
 

Wykaz wywieszono w dniu   .......................................... 

na okres 21 dni. 


