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Starosta Nowodworski 

podaje do publicznej wiadomości, 

że w dniu 10 listopada 2015 roku 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim 

przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 

został wywieszony wykaz nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego 

z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargowej. 
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             Załącznik nr 1 

             do uchwały nr 126/2015 Zarządu Powiatu               

             w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 9 listopada 2015 r. 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU NOWODWORSKIEGO 

położonej w Junoszynie, gm. Stegna, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargowej 

 

KW Nr 
działki 

Pow. w 
ha 

Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób jej 

zagospodarowania 

Cena   
wywoławcza w zł 

 

Uwagi 

GD2M/00042658/9 254/1 1,1310 Junoszyno Nieruchomość zabudowana 
obiektami byłego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego. Obiekt murowany, 
wolnostojący w większości 
parterowy, częściowo podpiwniczony 
o łącznej powierzchni użytkowej 
1571,82 m

2
. Na działce posadowiony 

jest również budynek gospodarczy, 
murowany o powierzchni użytkowej 
58,10 m 

2
 i garaż boksowy o 

powierzchni użytkowej 78,33 m 
2
. 

Teren ogrodzony. Uzbrojenie działki: 
kanalizacja sanitarna, wodociąg, 
energia elektryczna, telefon. 

Zgodnie z aktualnym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego (Uchwała  
Rady Gminy Stegna Nr 
XXXV/347/10 i  Uchwała 
Rady Gminy Stegna Nr 
XXXIX/376/2013 działka 
położona jest w terenach 
usług publicznych. 

1 200 000 zł + 
23% VAT 

Sprzedaż 
nieruchomości 
w drodze 
przetargowej. 

Uwaga: 

1. Wykaz wywiesza się na 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23. 

2. Termin składania wniosków o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) upływa z końcem szóstego tygodnia licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Za datę wywieszenia wykazu 

przyjmuje się dzień ogłoszenia w prasie informacji o jego wywieszeniu. 

 

 


