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W sprawe spzedaży nieruchomości
niezabudowanych
izabudowanychW formiepŻetargu
ustnegon.eograniczonego
położonych
na terenieGminy Małomlc'
Na podstawieart' 30 ust. 2 pkt. 3 ustawyz dnia 8 marca 199or' o samorząoz|e
gminnym
(tekstjedno|i|y
oz. U' z 2001r.Nr142,poz.1591)
iań' 35 ust.1oraz ań.40ust,1
'1997r'
pkt.1ustawyzdnia21 sie|pnia
o gospodarce
nieruchomościami
( Dz' U' z 2o1or''Nr
102' poz' 651 ze zm')' za|ządzamco następuje:
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PŻeznacza się do zbycia W drodze pzetargu Ustnegonieograniczonego'
nieruchomości
niezabudowane
oraz zabudowanez fasobu nieruchomości
Gminy Małomiceokreś|one
W załączniku
Nr 1 do niniejszegozaŻądzenia

s2
wykananieza|ządzeniapowieŻasję Kierownikowi
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załącznik
Nr 1
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N| 22412010
Burmistża
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2o1o|wYKAz N|ERUcHoMoŚc| PRzEzNAczoNYcH oo SPRZEDAż

DziałkaNr

D2.23811
pow. 0,68ha

Adres nieruchomościi jej opis

Nieruchomość
niefabudowanapołoŹona
miejscowośc]
Bobrzanygm' Małomice,
DziałkaNr 238/'lo pow. 0,68ha. Dostęp
zGlG/000510 do sieci Wodoc]ągowej
i elektrycznej'
86/6
Dzjałkao ksftałcienieregu]arny'
teren
płaskiDojazddo działkipoprzefdrogi
9runtowe

Oz.176l'10
Pow. 1.2,13ha
KW 33754

PŻeznacfenie
planiezagospodarowania
pŹestrzennego
sposób zagospodarowania

Rodzaj zbycia

Cena
]ieruchomośc

Brak aktualnegoplanu.
spŻedaż
Zgodnieze Studium
zł.
UWarunkowań
i KierunkóW nieruchomości 29.810'00
niezabudowanej
Zagospodarowania
22%VAT
w pŻetargu
Gminyl\/ałomice
ustnym
teren
nieograniczonym
oznaczonySymbolemMN
przeznacfonyna cele
zabudowymieszkaniowej
jednorodzinnejlub nlskiej
w elorodzinnej
oraz R terenużytkówrolnychi
n]gĘylkÓW'
'''
Nieruchomość
planu
zabudowana
budynkiem
Brakaktualnego
gospodarczym- stodo|ao pow.użytkowej Zgodnieze Studium
spŻedaż
48.070,00zl.
330 m.' położona
w JanoWcUgm
n.eruchomoŚci
Małomice'Dzia|kaNr 176/10o pow.1.243 iKierunków
zabudowanej
ha. Dostępdo sieci wodociągowej
i
w pŻetargu
Zagospodarowania
elekkycznej.
Przest.zennego
ustnym
Gminy
jceterenof naczony nteograniczonym
Działkama kształtnieregu|arny'
|\,4ałom
symbolem
MP
przeznacfonyna cete
zabudowymieszkaniowo
gospodarcfejw tym o
charakterzerolniczvm.

zobowiązania
iobciążenia

złożenia
wniosku
|.Termin
pżeŹosoby' którym
pŹysługujepierwsfeństwo
w nabyciunieruchomoścI
na podstawieań. 34 ust.1
oktliokt2

BRAK

10.12.2010r

BRAK

10.12.2O1Or.

NieruchomośĆ niezabudowana po'łożonaBrakaktLJa
negoplanu.
w
mieiscowości Lubiechów
gmina Zgodnieze
spŻedaż
Małomice.DfiałkaNr 7fut o pow. o'l297 ha' studiumUwarunkowań nieruchomości 5.720,00rl.
0,1297ha
posiadab|iskidostępdo l Kierunków
Działkanieuzbrojona,
niezabudowanej
KW
sieci wodociągowej
i e|ektrycf
nej'
22%VAr
Zagospodarowania
w pzetargu
zG tG/000269 Działka ma kształt regulalny, w pos|aci Przestrzennego
!stnym
72t0
prostokąta'Dojafd do nieruchomości
pzez GminyMałomice
teren nleogranrczonym.
drogęNr 28711'
oznaczony
SymbolemMN
przefnacfonyna cele
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnejlub
niskieiwielorodzinnei.
Nieruchomość niezabudowana po.łożonaBrakaktualnego
planu.
Dz.74l3
w
miejscowości Lubiechów gmira
nieruchomości
Pow.0,16
h a lv|ałomice.
DziałkaNr 7413o pow. 0,,|6ha.
stUdiumUwa.unkoWań niezabudowanej 7.040,00zl.
posiadabliskidostępdo iKierunkóW
Dzialkanieuzbrojona,
w pŻetargu
zG 1G/00040i sieci wodociągowej
i e|ektrycznej,
220/0VAT
Zagospodarowania
ustnym
68/5
Działka ma kształt regu|arny,W postaci Przestrzennego
nreogranrczonym
prostokąta'Dojazd do n eruchomości
pŻez Gmlnylvlałomice
teren
drogęNr 289'
ofnaczony
SymbolemlVlN
przeznaczonyna cele
Dz-141'l

Dz. 166/5
Pow. 0,0306
na
KW 36282

mlesrkanlowej
lednorodzinnejLub
niskieiwielorodzinnei.
Nie.uchomo'ić|oka|owanr 4 po|ozonaw
Brakaktualnegoplanu
Malomicach przy ul. Piastowskiej19.Udzial
Zgodnieze
18/100w częŚc]achWspó|nych
budynku' prawie
studiumUwarunkowań
grun|u Loka mieszka|ny
Własności
o pow'28'74 jKiel!nków
m'. Budynekpodplwniczony,
dwukondygnacyjny.
grUnlU.L]0ział
Loka| wyposażony w
inslalacie: wodna' Zagospodarowania
18/100
kana|izaĆ|a' ene.gia e|e|lryczna' ogŻewanie Przestrzennego
teren
w|asnepiecowe'Dzia|kao kształcienieteou|amym.GminyMałomice
bojazd
do nieruchomośc przei drogę oznaczany
Symbolem
MN
asfaltową Nr 178
przefnaczonyna cele
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnejIub
niskieiwielorodzinnei.

26.070'00zł.
wańość
gruntu
w udziale
18/100
539'002ł.

BRAK

10.12.2o1oł
'

BRAK

1O.12.2O1Oi.

BRAK

10.12.2O1Or.

DziałkaNr

Ad.es nie.Uchomości i iei
opis

KW

Dfiałkanr
503/tpow.
0,1937ha
KW 33717

Nieruchomość
lokalowanr 9
po|ożona
w Małomicachprzy
u|.KościuszkiNr 13-Udział
66/1000w częściach
wspólnych
budynkui prawieuiytkowania
wiecrystegogrunlu.Lokal
miesfka|nyo pow'40'51mżoraz
pom.w b!dynkugospodarczym
(komótka)o pow'uŻy|kowej
7,61m'Ż.

PŻeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przeslrżennego
sposób
zagospodarowania
Brakaktualnego
planu Zgodnieze
Studium

Wańośćgruntu
Telmin i
w udziate
aktualizacia
wańość
sp.ze.taż,
wnoszenia opłat nie.uchomości
w użytk.
za Użytkowanie
wieczyste i na
grunru
własność

spżedaz
1.254,00zł.
Do 31 marca
lokalu
kaźdegoroku
mieszkalnego w udziale
oplaty roczne
20,460,00zl.
wfaz z
mogąbyć
KIerunkÓw
oddaniem
66/1000
aktualizowane
Zagospodarowania gruntemw
na skutek
Przestrzennego
ufytkowanre
fmianywańości
gruntuw
Gm ny Małomce
wieczyste,
Iwpłata- 25 %
!erenoznaczony
okresach nie
przetargu
SymbolemMN
opłaty
krótszych niż1
przeznaczonyna cele
ioc2ne - I '/o
aok

cbowiąfan.a
. obciąźenia

Termin fłożenia
wniosku pJzez
osoby' którym

przystuguie
pierwszeństwow
nabyciu
nieruchomościna
podstawieań. 34
ust.l pktl ipkt 2
1O-12.2O1Oi.

lrzykondygnacyjny.
Lokal
wyposażony
W.nsta|aqe:
wodna. m|esfkaniowej
go.
kanaliracja,energiaeleklryczna,
lub
lednorodzlnnej
ogrzewaniepiecowe Dzialkao
ksz|alcieniereguIarny
zbIiżonym n skiejwielorodzinnej.
do plostokątadoslępemdo

Wykazzostajewywieszonyw terminieod dnia 29 października2010r.do dnia 19 |istopada 20l0f' na tablicyinformacyjnej
w stedzibie|JrzęduN4iejsk.ego
( || piętro)'na tab|rcyogłoszeńw przy sk|epieEKo' oraz na stronieBiu|etynu|nformacjiPublicznejUrzęduMle]skiegow lvałomicach
pod
w N4ałornicach
adreseh http://ma|omice
poprzez
blp'pbox'pl/pub|c/?id=5237'
natomiastinformacja
oWyWeszenuWykaf! zostałapodanado pub]icznej
wiadon]ości
ogłoszenie
W Gazecie RegionaInej'

