
zAŁĄczNIK NR 1.5.

n ieod płatne przekaZan ie n i e rUcho mości

PRoToKóŁ
kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez ANR

nieruchomości Żffiej/niezabudowanej* - Akt Notarialny Rep' 7355I/2oo9.z dnia
75,09.2OO9 r.

przeprowadzonei w dniu 19.o2.20 16r.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy oT ANR W Gdańsku:

1) Adam DrzeŻdŻon

2) Andrzej Sta nuch

na podstawie upowaznienia (pełnomocnictwa) nr GD'sGZ'704.8.2.1849'2015.Ast Z dnia 16.0522016r

załączeniu)

W obecności przedStaWiciela nabywcy:

tlc Starooard Gd.
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Zawiadomienie telefoniczne z dnia 15,02.2016 r.

Cel kontroli:

kontrola realizacii warunków umowv nieodDłatneqo przekazania Drzez ANR

nieruchomości zabudowanei i nieruchomości niezabudowanvch

I.1, Informacie dotvczace nabvwcv

I.1.1. NaZWa nabywcy GMINA starogard Gdański

I.1.2.Siedzibar ul. Sikorskiego 9 -

83-20o starogard Gdański

I.2. Informacie o umowie

r.2.1. Nazwa nieruchomości Dz. NrŻo/32, Ż0/36

obręb: ]abłowo;

Dz. nr 68/1

obręb; Linowiec

Gmina: Starogard Gda ńSki

PoWiat: Starogardzki, Województwo pomorskie

I.2.2. Powierzchnia nieruchomości: o,0/o4 ha,3'3700ha; 7,o22Ż ha

I'Ż.3' Przeznaczenie nierUchomości W studium uwarunkowań i kierUnkóW ZagoSpodaroWania

przestrzennego gminy na dzień nieodpłatnego jej przekazania:

* niepotrzebne skreślić l



- dz' nr 20/32 - tereny zainwestowane o głównej funkcji mieszkaniowej,
- dz' nr 20/36 - teren oznaczony jako usługi celu publicznego, w tym zieleń,
- dz. nr 68/7 - działka stanowi tereny rolne'

I.2.4. Aktualne przeznaczenie nieruchomości W miejscowym planie ZagoSpodarowanla

przestrzennego/studium UWarUnkowań i kierunków Zagospodarowania przestrzenneqo qminy*

I.3. cel' na iaki nastaDiło nieodpłatne plzekązanie nieruqhorności iwymlenć

na podstawie umowv przeniesienia Własności):

dz. nr 20/32 o pow' 0,0704 ha W ]abłowie zabudowana nieczynną kotłownią z
przeŻnaczeniem na mieszkan ia Socjalne;

dz. n( 20/36 o pow' 3,3700 ha W ]abłowie z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne wokół

)eziora;

dz. nr 68/7 o pow, !,0222 ha w Linowcu z pTzeznaczeniem na boisko sportowe-

I.4. Informacie dotvczace poprzedniei kontroli - nae dotvczv

1I.1. Ustalenia z lustracii

WykaZ dzialek nieodDłatnie Drzekazanvch Wraz z maDa rozłoou stanowi Załacznik do
protokołu I

dz. nr 20/32, dz. nr 20/36 obr. Jabłowo; dz. nr 68/7 obr. Linowiec

[['2. ustalenia na Dodstawie dokumentacii Drzedłożonei Drzez nabvwce

kserokoDia ząromadzonei dokUmentacii stanoWi załacznik do DrotokołU

NierUchomości Zgodnie Z aktem Zagospodarowane, załączono ZaśWiadczenia Urzędu Gminy'

III. Uwaoi iWnioski zołoszone Drzez nabvwcer

Nie wnosi

pod pis n a bywcy/ p rzedsta w i cie I a ( i ) na by wcy *
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* niepotrzebne skreślić


