
Działdowo, dnia 03.11.2021 r. 

Gn.6840.5.2021 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny  

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. 

zm.), Starosta Działdowski – wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny: 

 

L.p. 
Oznaczenie 

nieruchomości 

Opis nieruchomości, informacja o 

przeznaczeniu do zbycia 
Przeznaczenie nieruchomości Forma zbycia 

1. 

Nieruchomość 

stanowiąca działkę nr 

30 o pow. 0,0465 ha, 

obręb Pożary, gmina 

Działdowo, dla której 

Sąd Rejonowy w 

Działdowie prowadzi 

księgę wieczystą 

EL1D/00041071/9 

Nieruchomość zabudowana budynkiem 

mieszkalnym przeznaczona do zbycia w 

drodze darowizny, w oparciu o 

zarządzenie Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego nr 269 z dnia 24 

września 2021 r., zmienione 

zarządzeniem Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego nr 288 z dnia 14 

października 2021 r. 

W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Działdowo działka nr 29 

obręb Pożary oznaczona jest 

symbolem M3 – tereny zabudowy 

mieszkaniowej – zabudowa 

jednorodzinna i zagrodowa 

 
Darowizna 

nieruchomości na 

rzecz Gminy 

Działdowo z 

przeznaczeniem na 

lokal socjalny 

2. 

Udział 1/6 w 

nieruchomości 

stanowiącej działkę nr 

29 o pow. 0,0595 ha, 

obręb Pożary, gmina 

Działdowo, dla której 

Sąd Rejonowy w 

Działdowie prowadzi 

księgę wieczystą 

EL1D/00023022/9 

Nieruchomość zabudowana budynkiem 

gospodarczym, w której udział został 

przeznaczony do zbycia w drodze 

darowizny, w oparciu o zarządzenie 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

nr 269 z dnia 24 września 2021 r., 

zmienione zarządzeniem Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego nr 288 z 

dnia 14 października 2021 r. 

W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Działdowo działka nr 30 

obręb Pożary oznaczona jest 

symbolem M3 – tereny zabudowy 

mieszkaniowej – zabudowa 

jednorodzinna i zagrodowa 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 10.11.2021 r. do dnia 01.12.2021 r., na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w 

Działdowie przy ul. Skłodowskiej 15A oraz na stronach internetowych Starostwa, tj. www.dzialdowo.starostwo.gov.pl i  powiatdzialdowski.pl, a także 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. 
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