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BURtll|sTRz
pl. Konstytucji3 Mala 1
67-320MAŁoMIcE

zaŻądzenie Nr 2,|9l 2010
Burmistrza Małomic
z dnia 14lipcą 2010r.
w sprawjespŻedażynieruchomości
niezabudowanych
w formie przetarguustnego
pobżonychprzyu|.szko|nejw Małomicach'
n.eogranicąonego
Na podstawieań. 30 ust' 2 pkt.3 Ustawyz dnia 8 marca 199or'o sarnoządzie
gminnym
(tekstjedno|ily
Dz.U.z2o0,|r' Nr 142,poz.1591)iań. 35 ust'1oraz ań' 40 ust.'1
pkt.'l ustawyz dnia21 sierpnia1997r. o gospodarce
nieruchomościami
( Dz-U' z 2oo4r.,
Nr 261,poz'2603ze zm.),zar.ądzamco następuje;

sr

Przeznaczasię do zbyciaw drodzepzetarguustnegonieograniczonego'
nieruchomości
niezabudowane
z zasobunieruchomości
GminyMałomice
okreś|one
W załączniku
Nr 1 do
niniejszego
zaf ądzenia.

s2
wykonaniezafądzeniapowierzasię KieIoWnikowi
ReferatuRozwojuGospodarczego.

s3
za|ządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BurmistrzMałomic
/J Małgo]zata
sendecka

ł

URZĄD MIE'ISKI

Pl-l(oDcr.bjcii
3 Majr I
błm&T6s 27łt'.ld/f&6&]j69051' 12
6?-320 MAT,OMICE

załącfnikNr 1
do zaŻądzenia N( 219]2010
BurmistŻaMałomice
zdnia 14.07.2410r.
WYKAZ

NIERUCHOMOSCI PRZEZNAZONYCH DO SPRZEDAZY
ł

DziałkaNr Pow. dz
KW

Dz.'137127
pow.0,0367ha
KW 46576
oraz
Dz.75612
pow.0,1471ha
KW
zG1GtO0027286t'l

Adres nieruchomościi jej opis

Nieruchomości
niezabudowanepołoŹonew
przy u|' szko|nej'DziałkaN 137l27
Małom]cach
o pow. 0,0367ha, otazdz. 756l2opow.
0'1471 ha obręb 1' m Małomice'Dz]ałkimają
ksaałtregu|arnyw postaci prostokątów'Działki
nieuzbrojone'W b|iskiejod|egłości
istniejdostęp
gazoweji
do sieci wodociągowej'kana|izacyjnej'
elektrycznej.Dojazdz drogigruntowej.
Proponujesię ustanoWićsłużebnośc
swobodnegoprzejśc]a
i pżejazdUdo działki
137l27p|zez dzidkę 7 56/2d|a kafdorazowego
właściciela
dz' Nr 137/27'
Dr.137nA
Nieruchomości
niezabudowanepołożone
w
pow.0,0365
przy u|,szko|nej'Działkanr l37128
ha
Małomrcach
KW 46576
o pow. 0,0365ha, oraz dr nr 756/3o pow.
oraz
0'1476 ha obręb 1' m |\,4ałomice'
Działkimają
Dz'.75613
kształtregu|arnyW postaci prostokątów.Działki
pow.o,1476
ha
nieuzbrojone'W b|iskiejod|egłości
istnieje
KW
dostęp do sieci wodociągowej.kana|izacyjnej'
2G1G100027286t1 gazoweji elektrycznej.Dojazdz drogigruntowej.
Proponujesię ustanowicsłużebność
swobodnegoprzejŚciai pEejazdu do działki
137l28pŻez działkę756/3d|akażdorazowego
właŚcicje|a
dz' Nr 137/28'

Prreznaczenie
w planie
zagospodarowania
pŻestŻennego
sposób
zaoosoodarowania
Zgodnie z l\,4
iejscowym
Zagospodarowania
MiastaMałomice
teren
SymbolemIVIN/U
funkcjamieszkaniowo
(zabUdowa
usługowa
jednorodzinna).

Zgodniez [4iejscowym
Zagospodarowania
lViasta|Vałomice
|eren
Symbolem[,1N/U
funkcjamieszkanlowo
(zabudowa
usługowa
jednorcdzinna).

Rodzaj zbycia

Jena
zobowiązania Telmin'złożeniawniosk0
lieruchomośc iobciążenia pżef osoby' którym

Sp.zedaŹ
nieruchomości
niezabudowanych 14.740,0ozł.
+
W pŻetargu
22%VAr
ustnym
nreogranrczonym

nieruchomości
niezabudowanych '|6'434'00
zł.
w przetargu
ustnym
22%VAr
nreogranrczonym.

przysługujepierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości
na podstawie ań.34 ust. '1
oktliDkt2

BRAK

27sierpnia
2010r.

BRAK

27 sierpnia
2010r.

D2.137129
Niefuchomości
niezabudowanepołoŻone
pow.0,0362
ha
w Małomicachpzy u|' Szko|nej' Działkanr
KW 46576
137/29o pow. 0,0362ha, otaz dr nr
756/4o pow. 0,1481ha obręb1. m
oraz
D2.75614
Małomice'Działkimająkształtregu|arnyW
pow.O,148lha
postaci prostokątów,Działkinieuzbrojone'
W b|iskiejod|egłoŚci
istniejedostępdo Śieci
KW
gazoweji
zG1GIOOO?72A611 wodociągowej'kana|izacyjnej,

elektrycznej.Dojazdz drogigtuntowej.
Proponujesię ustanowićsłLlfebnośc
i pfąazdu do działki
swobodnegoprzeiścia
137l29 p|zez dziatkę75614d|a
każdorazoweoo
właścicie|a
dz' Nr,137/29'
Dz.'137130
Nieruchomości
niezabudowanepołoŹone
pow.0,0353ha
pzy u. szko|nej' Działka
w l\Iałomicach
nr 137/30o pow. 0,0353ha, oraz dz nr
KW 46576
756/5o pow' 0''1484ha bręb 1' m
Dz.75615
lv|ałomice.
Działkimająkształtregu|arnyw
pow.0,1484
postaci prostokątów'Dziaikinieuzboone
ha
istn eje dostępdo sieci
KW
W b|iskiejod|egłości
zG1GtOOO272A6tl wodociąlowei.kana|]facyjnej'gazoweji
elektrycznej.Dojazdz drogi gruntowej.
Proponujesię ustanowjćsłUżebność
swobodnegop.zejśclai przejazdudo dz]ałki
137/30pŻez działkę756/5d|a
właścicie|a
df' Nr 137/30
każdorazoweqo
Niefuchomościniezabudowanepołożone
D2.137131
pow.0,0345ha
w Małomicachp.zy u|' szkoInej'Działkanr
KW 46576
137/31o pow. 0,0345ha, oraz dz. nr
otaf
756/6o pow. 0'1489 ha oblęb 1' m
Dz. 756/6
Małomice'Dz]ałkifirająkształtregu|arnyw
postaci prostokątóWDzjałkinieuzbrojone'
pow.o,1489
ha
KW
W b|iskie]od|egłości
istniejedostępdo sieci
gazoweji
zc1Gto00272a6t'twodociągowej'kana|izacyjnej'
elektrycznej.Dojazdz drogigruntowej
Proponujesię ustanowićsłuŹebność
i przejazdudo działki
swobodnegoprfe]ścia
137131p|zef dfiałkę7 5616d|a
każdorazoweqo
Właścicie|a
dz' Nl 137131'

planu.
Btak aktualnego
Zgodnieze Studium

nieruchomości

i Kierunków
w pŻetarguuslnym
Zagospodarowania
nieogranrczonym.
PżestżennegoGminy
ptzeznaczony
Małomice
na cele ltlN tereny
zabudowymieszkaniowej
jednorodzinnej
lubniskiej

planu.
Brakaktualnego
Zgodnieze Studium

Pżestrzennego
Gminy
przeznaczony
lV'|ałomice

nieruchomości
niezabudowanych
w pęetarguusmym
nieogranrczonym

't5.456'00
zł.

BRAK

27 sieęnla 2o1o|'

BRAK

27sierpn
a 2010r.

BRAK

27 sierpnla20 lot.

220/.
VA1

16.390'00
zł.
220/.V A1

zabLrdowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
lub niskiej

planu.
Brakaktualnego
Zgodnleze Studium
Zagospodarowania
Przestrzennego
Gminy
pżeznaczony
l,4ałomice

nieruchomości
nierabudowanych
w pżetarguusmym
n eogranrczonym.

16'390'00
zł'

22%VAr

zabudowymieszkaniowej
jednorodzinnej
lub niskiej

f

D2.137132
pow.o,0335
ha
KW 46576
oraf
Dz.756n
pow.o,1537
ha
KW
2G1Gt00027286t1

Nieruchomości
niezabudowanepołożone
przy u|' Szko|nej' Działka
w lv|ałomicach
fi 137132o pow. 0,0335 ha, oraz dr. nr
756' o pow.0,1537 ha obręb ,l, m
Małomice.Działkimająkształtregu|arnyw
postaciprostokątów.Dzia|kinieuzboone'
W b|iskiejod|egłości
istniejedostępdo sieci
gazoweji
wodociągowej,kana|izacyjnej'
elektrycrnej.Dojazdz drogi gruntowej.
Proponujesię uslanowićsłużebnoŚć
swobodnegopŻejściai pzejazdu do dfiałki
137l32pfez dzja|kę756n d|a
każdorazoweoo
Właścicie|a
dz' N| 137132,

Brakaktualnegoplanu.
Zgodnieze Sludium
i Kierunków
Zagospodarowania
Pęest|z€ n nego Gminy
pżeznaczony
l\,4ałomice
zabudowymieszkaniowej
jednorodzinnej
lubniskiej

sprzedaż
nieruchomości
16.720'00zł.
niezabudowanych
ustnym
22%VAT
w przetergu
nieograniczonym,

27 sierpnia
2010r.

BRAK

ł

