
Działdowo, dnia 05.01.2023 r. 

Gn.6840.2.2022 

Gn.6840.5.2022 

 

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 2021 r. poz. 1899 z późn. 

zm.), Zarząd Powiatu Działdowskiego 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 gruntu nr 2955/2  

o pow. 0,0082 ha, obręb 

Miasto Działdowo, gmina 

Miasto Działdowo, dla 

której Sąd Rejonowy             

w Działdowie prowadzi 

księgę wieczystą 

EL1D/00034306/4 

Na terenie nieruchomości znajduje się pomnik „W hołdzie polskim 

patriotom, ofiarom niemieckiego obozu KL Soldau 1939-1945”. 

Działka przeznaczona do zbycia w drodze darowizny, w oparciu                        

o uchwałę nr XLIII/340/2022 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 

czerwca 2022 r.  

W miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego Miasta 

Działdowo działka nr 

2955/2 oznaczona jest 

symbolem T-15 –

zabudowa usługowa  

 

Darowizna 

nieruchomości na rzecz 

Gminy Miasto 

Działdowo, w celu 

utrzymania i opieki nad 

pomnikiem „W hołdzie 

polskim patriotom, 

ofiarom niemieckiego 

obozu KL Soldau 1939-

1945” 

2. 

Nieruchomość stanowiąca 

działkę gruntu nr 135/6     

o pow. 0,0538 ha, obręb 

Miasto Działdowo, gmina 

Miasto Działdowo, dla 

której Sąd Rejonowy           

w Działdowie prowadzi 

księgę wieczystą 

EL1D/00022789/6 

Na części nieruchomości znajduje się plac zabaw przy Przedszkolu 

Miejskim Nr 1 w Działdowie. 

Działka przeznaczona do zbycia w drodze darowizny, w oparciu                       

o uchwałę nr XLIII/340/2022 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 

czerwca 2022 r.  

W miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego Miasta 

Działdowo działka nr 

135/6 oznaczona jest 

symbolem T-15 –

zabudowa usługowa  

 

Darowizna 

nieruchomości na rzecz 

Gminy Miasto 

Działdowo ,                             

z przeznaczeniem na 

plac zabaw przy 

Przedszkolu Miejskim 

Nr 1 w Działdowie 

3. 

Lokal mieszkalny nr 18, 

położony w budynku nr 

15A przy ul. Leśnej                  

w Działdowie,                         

o powierzchni użytkowej 

49,9 m2, dla którego Sąd 

Rejonowy w Działdowie 

prowadzi księgę 

wieczystą 

EL1D/00035628/4 

Lokal mieszkalny nr 18 położony jest w budynku wielolokalowym nr 15A 

przy ul. Leśnej w Działdowie. Powierzchnia użytkowa wynosi 49.9 m2 

(powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczenia 

przynależnego - piwnicy wynosi 57,60 m2). Lokal zbywany wraz z 

wynoszącym 38/1000 udziałem  w nieruchomości wspólnej, tj. częściach 

budynku i urządzeniach nie służących do wyłącznego korzystania przez 

właścicieli lokali oraz działce gruntu nr 293 o pow. 0,2052 ha , na której 

posadowiony jest ten budynek, zapisanej w księdze wieczystej 

EL1D/00025105/9. Lokal stanowi przedmiot umowy najmu z osobą 

fizyczną. Lokal przeznaczony do zbycia w drodze darowizny, w oparciu              

o uchwałę nr XLIII/340/2022 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 

czerwca  2022 r.  

W miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego Miasta 

Działdowo działka nr 293 

oznaczona jest symbolami 

T-13 –zabudowa 

wielorodzinna, T-4 – 

zieleń izolacyjna, TK-1 – 

tereny obiektów 

komunikacyjnych, TK-6 

G - zespoły garażowe 

 

Darowizna 

nieruchomości na rzecz 

Gminy Miasto 

Działdowo, w celu 

zasilenia zasobu 

mieszkaniowego Gminy 

Miasto Działdowo 

 



 

   

4. 

 

Nieruchomość stanowiąca 

działkę gruntu nr 485/1          

o pow. 0,3323 ha,                

obręb 3 miasto Lidzbark, 

dla której Sąd Rejonowy           

w Działdowie prowadzi 

 księgę wieczystą 

EL1D/00043837/1. 

 

 

Nieruchomość stanowi drogę gminną – ulicę Targową w Lidzbarku. 

Działka przeznaczona do zbycia w drodze darowizny, w oparciu                        

o uchwałę nr XLV/351/2022 Rady Powiatu Działdowskiego                              

z dnia 7 września 2022 r. 

Zgodnie z kierunkami 

zagospodarowania 

wyznaczonymi na 

załączniku graficznym 

(miasto) stanowiącym 

integralną część zmiany 

studium uwarunkowań             

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta               

i gminy Lidzbark, 

przyjętej uchwałą nr 

XXIX/249/17 Rady 

Miejskiej w Lidzbarku              

z dnia 28 marca 2017 r. 

działka o numerze 

ewidencyjnym 485/1            

w obrębie ewidencyjnym 

3 Lidzbark stanowi drogę 

gminną istniejącą. 

 

Darowizna 

nieruchomości na rzecz 

Gminy Lidzbark,           

z przeznaczeniem na cel 

publiczny – 

utrzymywanie na niej 

drogi publicznej 

gminnej     

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 09.01.2023 r. do dnia 30.01.2023 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 
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