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zafządzenie Nl2712011
Burmistrz Małomic
z dnia 16.08.2011r.

W sprawie p|zeznaczenia do spzedaży nieruchomościnjezabudowanychW formie
pŻetarguustnegonieograniczonego
położonych
przy ul. szkoInejW Małomicach.
Na podstawie
ań. 30 ust.2 pkt.3 ustawyz dnia8 marca199or o samoŻądzie
gminnym
jedno|ity:
(tekst
z 2o01r.,
oz. U. Nr142,poz'1591)i art.35ust.1,ań.40ust.1,pkt.1ustawyz
( tj.Dz-U. z 2010r', Nr 102,poz'651ze
dnia21 sierpnia1997r.o gospodarce
nieruchomościami
zm.).zaządzamco nagtępu'e:

sr

Pfeznacza się do zbycia W drodze pzetargu ustnegonieograniczonego,nieruchomości
niezabudowane
z zasobu nieruchomości
Gminy Małomiceokreś|ony
W zaĘcznikuNr '1do
niniejszegozaŻądzenia'

s2

powierzasię Kierownikowi
wykonaniezarządzenia
ReferatuRozwojuGospodarczego.

s3

Zaządzenie wchodziW życiez dniempodjęcia.
a tl r R v t s

tJRZĄr MlEJSKl
P].Kon,''iuci 3 MajaI

H yó&]76
m2l{Js.dfu s&3m
m51'v]2

67-32n

zaĘcfnik Nr 1
do za|ządżenia Nr 27n011
Bu]mi6trfaMałomice
z dnia16.08.2011r.

!'IALOMICFI

WYKAZ NIERUcHoMoŚcI PRzEzNAczoNYCH Do sPRZEDAŹY
Dfiałka N]

Adres nie]uchomościi iej opis

Pow. dz

KW

Prżeznaczeniew
planie
zagospodarowania
pŹestŹennego,
sposób
fagospodarowania

NierUchomość
niezabudowana' Brak aktualnegoplanu.
położona
w Małomicachpży
Zgodnieze Studium
pow.
u|.szko|nej'Działkaoznacfonaw lJwarunkowań
i
o,,t257ha ewidencjigruntóWNr 139n o pow. Kierunków
0'1257ha. Działkama kształt
Zagospodarowania
zGtG/0002 regu|arnyw postaciprostokąta' PrzestrzennegoGminy
5560/2
Działkanieuzbrojona'
a|eW b|iskiej Małomiceteren
od|egłości
istniejedostępdo sieci oznaczonysymootem
energetycznej,
i
telefonicznej
P - tereny przemysłu
i
wodoc.ągowej'
Dojazddo
usług.
popŻez otaczające
nieruchomości
drogigruntowe.
Drialka nl
139n

Działkanr

Brak aktualnegoplanu.
Zgodniere Studium
u|'szko|nej'Działkaoznaczona
w lJwarunkowańi
gruntówNr 139/8o pow. Kierunków
ewidencji
0.1260ha. Działka
ma kształt Zagospodarowania
zG1Gl000? regu|arny
w postaciprostokąta Przestrzennego
Gminy
5560/2
Działka
nieuzbrojona'
a|ew b|iskiejMałomiceteren
139/8
pow.
0,1260ha

Nieruchomość
niezabudowana,
po,łożona
w Małomicachprzy

oznaczony
sym0otem
P - te.enyprzemysłu
i
usług'

Rodzaj zbycia

Cena

zobowiązania

nie.uchomości

i obciążenia

Telmin złoźenia
wnioaku

prżezosoby'którym
przysluguje

pierwszeństwow nabyciu
nieruchomościna
podstawieań. 34 ust' 1
pktlipkt2
sp|zedaż
nieruchomości
niezabudowanej

27.09,2011..

13.820'00
zł
obowiązujący

podatek
w przetargu
ustnym
nleogran|czonym.

sprzedaŹ
13.850'00zł
nieruchomości
niezabudowanej obowiązujący
pooa€ K
W pŻetargu
ustnym
nieogranicronym.

BRAK

27.09.2011r,

Dziatkanr
139/9

Nieruchomość
niezabudowana. Brak aktualnegoplanu.
p('ożonaw Małomicach
przy
Zgodnieze Studium
u|' szko|nej'Działkaoznaczonaw L'warunkowań
i
0,1259ha
ew.dencjigruntówNr {39/9o pow. Kierunków
0'1259 ha. Dfiałkama ksztah
Zagospodarcwania
zG1GIooo2 regu|arny
w postaciprostokąta. PzestŻennegoGminy
5560/2
Działkanieuzbrojona'
a|ew b|iskiej lvlałomice
teren
od|egłości
istniejedostępdo sieci oznaczonysymootem
energetycznej,
telefonicznej
i
P - tereny pzemysłui
Wodociągowej'
Dojazddo
usług'
popżez otacfające
nieruchomości
drogigruntowe.
Działkanr
139/10

Nieruchomość
niezabudowana' Brak aktualnegoplanu.
położona
p|zy
W Małomicach
Zgodnieze Studium
u|' szko|nej'DziałkaoznaczonaW Uwarunkowańi
0,1343ha ewidencjigruntówNr 139/10o
KierunkÓw
pow.0'1343ha. Działka
KW
ma
Zagospodarowania
zGtG/0002 kształtregularnyw postiaci
PŻ]estŻennego
Gminy
prostokąta'Działkanieuzbrojona. Małomiceteren
5560/2
a|ew b|iskiejod|egłości
istnieje
oznaczonysym0orem
dostępdo siecienergetycznej'
P . tereny pŻemysłui
te|efonicznej
i wodociągowej.
usług.
Dojazddo nieruchomości
poprzez
otaczającedrog.gruntowe,

sprzedaż
l3.840'00zł
nieruchomości
niezabudowanej obowiązujący
podatek
w przetargu
ustnym
nreogranrczonym.

nieruchorności
niezabudowanej
w przetargu

ustnym

14.700,00zł

BRAK

27-09.2O'l1r-

BRAK

27-09.20,11..

oboWiązujący
podatel(

nteogranrczonym.

tl

NiniejszywykazzostałWywieszonyna tab|icyogłoszeń'na okres21 dnitj.od dnia16.08.201
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