
ZARZĄDZENIE NR 134/2020 
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO 

z dnia 10 września 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie 
przetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U 
z 2020 r. poz.713), art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz.65 ze zm.) Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego zarządza, co następuje: 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości wymienione w załączniku do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 10 września 2020 r. do dnia 
30 września 2020 r. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Burmistrz Nowego Miasta 
Lubawskiego 

 
 

Józef Blank 
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Załącznik do zarządzenia Nr 134/2020 

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego 

z dnia 10 września 2020 r. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. 

Lp. Nr 
działki 

Pow. 
działki 
 

Numer  KW  Położenie  Opis i przeznaczenie nieruchomości  Forma zbycia 
nieruchomości  

Cena nieruchomości netto 

1. 
 

80/22 
(obr.6) 

0,1205 ha  EL1N/00026668/0 Nowe Miasto 
Lubawskie 
ul. Działyńskich 

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, 
w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta położona częściowo  
na terenie obiektów infrastruktury technicznej 
z dopuszczeniem parkingów samochodowych, 

częściowo na terenie o przeznaczeniu 
rolniczym.   Ukształtowanie terenu równe. 
Teren w części podmokły.  Dział III KW 
EL1N/ 00026668/0  zawiera wpisy dot. 

ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz 
nieruchomości przyległych wpisanych do KW 

23792 oraz 29755. Ewidencyjnie grunt 
sklasyfikowany jako Bp 

Sprzedaż w 
trybie przetargu 
ograniczonego   

117.000,00 zł  netto + 
23 % podatek VAT 
 
 
 
 
 

2. 80/19 
(obr.6) 

0,0575 ha 
 
 

EL1N/00019156/6 Nowe Miasto 
Lubawskie 
ul .Działyńskich 

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, 
w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta położona w większości 
na terenie obiektów infrastruktury technicznej 
z dopuszczeniem parkingów samochodowych, 

częściowo na terenie o przeznaczeniu 
rolniczym. Teren w części  podmokły.  

Ewidencyjnie grunt sklasyfikowany jako Bp 

Sprzedaż w 
trybie przetargu 
ograniczonego   

 56.000,00 zł netto + 23 % 
podatek VAT  

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 
1997 roku (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.65 ze zm.) zobowiązane są do złożenia wniosków w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
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