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zarfądfenie N | 22312010
BurmistrzMalomic

z dni^ 25 pĄździernika 20l0r.

w sprawie przeznaczenia do spŻedaŻy |okalu mieszka|nego w drodze
bezprzetargowejna rzecz najemcy położonegona terenie miasta Małomice.
Na podstawieań' 30 ust. 2 pk|' 3 ustawyz dnia 8 marca 1990r.o samoŻądzie
gmjnnym(tekstjednolity:
z 2001r''Dz' U. Nr 142'poz' 159'1)
i ań. 25 ust.1' ań. 35, ań' 37
ust' 2 pkt.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r' o gospodarcenieruchomościami
(oz. U' z 2o1o(.' Nr 102, poz' 651 ze zm'), oraz UchwałyN| U324l2o1o Rady Miejskiej
zgody na udzie|eniebonifikaty
w Małomicach
z dnia 17 Węeśnia2010r.W sprawieWyrażenia
od ceny sprzedaży|okalumieszka|negowraz z udziałemW gruncie zbywanymna Żecz
najemcyW trybiebezpŻetargowym
zaJządzamco następuie:

sl

z zasobu nieruchomości
miasta
Pzeznacza się do zbycia |okalmieszka|ny
zarządzenia.
w załącznikuNr 1 do niniejszego
Małomjce
okreś|ony

52

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju
Gospodarczego.

s3

zafądzenie wchodziW życiez dniempodjęcia.

załącznikNl1
do za.zĄdzenia Nf 223l2o1o
BurmistrzaMalomice
z dnia oaździejnika
25 oażóżiernika 2010f.
DżiałkaNI
Pow. dz
KW

Adres niejuchomościi jei
opis

Nieruchomość
|oka|owanr4
po|ożona
w Małomicachprzy
ul. Piastowska7. Udzial
'|02/1000
w częściach
0,032ha
wspó|nychbudynkui prawie
KW 29692 Uży|kowan
a Weczystego
grun|u'Loka|.m€ s zka|ny o
pow.46,97m'. Budynek

Dzialka nr

653/r

Ptzeznaczenie
w planie
zagospodarowania
pżeslrźennego
sposób
zagospodarowania

B.ak aktualnego
planu.Zgodnie ze
Studium
uwarunkowań
i Kierunków
Zagospodarowania
PrzestŻennego
Gminy Matomice
+
dwukondygnacyjny
teren posiada
poddaszeużylkowe
'unkcię fabUdowy
Loka|WyposaŹony
w
mieszkaniowei
inslalacjewodna kanalizacja, jednorodzinnejlub
energiaelekiryczna
ogrzewanie
własne- piecowe niskiej
Dzialkao kształcie
regularnym. wieIorodzinn€ j .

Rodzaj zbycia

sprzedaż|okaIu
mieszkaIn€ g o

Termin złożenia
Wańość
Termin i
wniosku przez
gruntuw
wańość
aktualizacia
osoby' którym
prztEtuguie
udziale
wnos2eniaoplat nieruchomości i obciążenia
pie.wazeństwow
sprzedaż
za użytkowanie
w ułtk.
waeczyste
nabyciu
gruntu
nieruchomościn
czyste i na
pod8tawieań' 34
własność
ust.lDktliDkt2

Do 31 marca
kaźdegoroku
opłatyroczne
oddaniem
w udziale
mogąbyć
gruntemw
aktualizowane
użytkowanie
t0211000
na skutek
zmiany wańości
gruntu w
w drodze
bezprzetargowej I wplata- 25
okresach nie
na ńfecz
krótszych niż1
%
naiemcy
JOk
opłaty
rocŹne- 1 %
290,0021.

37.280'00zł

dos|ępemdo drog|o
nawierzchni
asfallowej

Niniejszy wykaz zostałwywieszonyna tablicyogłoszeń.na okrcs2l dni. tj. od dnia29 paŹdziemika20l0r' clodnia l 9 listopada20|0r.

10 o.udnia2010r

