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w sprawie wydzierżawieniaw trybie przetargowym komp|eksu nieruchomości
niezabudowanych położonych w mieście Małomice przy u|' Kościuszki
i u|. Fabrycznej stanowiących własnośóGminy Małomice oraz nieruchomości
zabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej będącej
w użytkowaniuwieczystymGminy Małomice
gminnym
Na podstawie
ań' 30 ust.2 pkt.3 ustawyz dnia8 marca.l990r'o samoŻądzie
'1
(t,j,:
z 2013r
' Dz' U. poz.594)'ań' 35 ust' i 2, ustawyz dnia21 sierpnia1997r.o gospodarce
(t.j.:Dz. U' z 201or
' Nr 102,poz.651ze zm.),orazZaządzeniaNr 12912013
nieruchomościami
w sprawieusta|enia
stawekczynszuza dzieżawę
BurmistzaMałomic
z dnia21 sierpnia2013r.,
gminnych
terenów
zarządzamco następuje:
na
w drodzeprzetarguustnegonieograniczonego
$1Przeznaczasię do wydzierżawienia
położonych
przy u|.Kościuszki
okres 30 lat komp|eksunieruchomoŚciniezabudowanych
zabudowanejpołożonej
w mieŚcie
iu|. Fabrycznejw Matomicachoraz nieruchomości
przy u|.Fabrycznejz zasobunieruchomości
Wyszczegó|nione
Małomice
GminyMałomice,
W załącznikuNr 1 do niniejszegoZarządzenia'
$2 WykonanieZaządzenia powierzasię KierownikowiReferatuRozwojuGospodarczego.
wchodziw życiez dniempodjęcia.
$3 Zarządzenie

ZałącznikNr 1
do zarządzeniaNr 13212013
BurmistrzaMałomice
z dnia 30.08.2013r.

WYKAZ NIERUcHoMoŚc|STANow|ĄcYcHWŁAsNoŚć GMlNYMAŁoMlcEPRzEzNAczoNYcHDo WYDZ|ERżAW|EN|A
W DRoDzEPRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

DziałkaNr
Pow, dz
KW

Adres nieruchomościi jej opis

Przeznaczeniew planiezagospodarowania
Termin
Czynsz
Termin złożenia
Termin i forma
pJzestrzennego'sposób
zagospodarowanizagospodarow miesięcznyz - wniosku przez
a nieruchomości
tytułu
osoby' którym
zagospodarowania
ania
przysługuje
dzieźawy
nieruchomości
gruntu
pie].wszeństwow
nabyciu
nieruchomości
na
podstawieart. 34
u s t .l p k t l i p k t 2

Działkiujętew niniejszymwykazie będącewłasnością
Gminy Małomicewydzieżawione będąjako komp|eks9 nieruchomościniezabudowanychi 1 zabudowanejo
łącznejpowierzchni 0'4509ha położonychprzy u|. Kościuszkii u|. Fabrycznei z przeznaczeniempod działa|ność
(powieJzchniazabudowy nie
hand|owo/usługową
moŹe być mniejsza niż30 % łącznejpowierzchni komp|eksudziałek).
Działkanr NieruchomośĆ
niezabudowana,
Zgodniez Miejscowym
Planem
polożonaW Małomicachprzy u|.
645/10
Zagospodarowania
PŻestrzennego
Gminy
pow.
KoŚciuszki.Działkaoznaczonaw
Małomiceteren oznaczonysymbolem U/M_
- mieszkaniowa.
0,0339ha ewidencjigruntÓwNr 645/10o pow. funkcjausługowo
Zgodniez
KWZGlG/ 0.0339ha. Działkama ksztaft
Uchwałąnr XXI)V14112012
Rady Miejskiejw
00031435/2regu|arny,
lvydłużony.
Działka
Małomicach
z dnia 17.12.2012r'przystą]iono
nieuzbrojona,
planu
a|ew bliskiejod|egłoŚcido zmianymiejscowego
zł
9.9,|9.80
04.'10.2013r.
31.12.2015r.
Umowa
istniejedostępdo siecie|ektrycznej, zagospodarowaniapzestrzennegomiasta
dzieżawy na
kanaIizacyjnej
i wodociągowej.
Małomice,obejmującegoterenypołożone:
okres 30 lat
przyul.Szkolnej,ptzyul.Zeromskiego,
Działkaotoczonajest działkami
przy
granicy u|.Piastowskiej,przy u|.KoŚciuszki,pzy u|.
niezabudowanymi'
WzdłuŹ
zachodniej
bjegniedrogao
Słowiańskiei.
nawiezchniasfaltowejnr 53'l/1
uI'KoŚciuszki'

Działkanr
645t11
pow.
0,0979ha

NieruchomośĆ
niezabudowana,
Zgodniez Miejsoowym
Planem
położona
W Małomicachprfy
Zagospodarowania
PrzestŻennego
Gminy
ul. Kościuszki.
DziałkaoznaczonaW Małomiceterenoznaczonysymbo|emU/MewidencjigruntÓwNr 645/1,|o pow' funkcjausługowo- mieszkaniowa'Zgodniez
t(wzclGl 0'0979ha. Działkama kształt
Uchwałąnr XX|)v14112012
Rady MiejskiejW
00037280t2 nieregularny.
Działkanieuzbrojona, Małomicach
z dnia 17.12'2012r.przystą)iono
planu
a|ew b|iskiejod|egłoŚciistnie.ie
do zmianymiejscowego
dostępdo sieci energetycznej,
zagospodarowaniaprzestrzennegomiasta
te|efonicznej
i wodociągowe'i.
Działka Małomice,obejmującegoterenypołożone:
przy ul. Szkolnej,pzy ul. Zeromskiego,przy
otoczonajest działkami
granicy u|.Piastowskiej'
niezabudowanymi.
WzdłuŹ
pzy u|.KoŚciuszki,przyu|.
zachodniej
biegniedrogao
słowiańskiej.
nawierzchni
nr 531/l
asfaltowej
ul. KoŚciuszki.
Działkanr Nieruchomośó
niezabudowana,
położona
p|zy
645t28
w Ma.łomicach
pow.
ul. Kościuszki.
Działkaoznaczonaw
0,0098ha ewidencjigruntÓwNr 645/28o pow.
KWZGlG/ 0'0098ha. Działkama ksztaft
00037354t2 niereguIarny'
Działkanieuzbrojona,
ale W bliskiejod|egłości
iStnieje
dostępdo sieci e|ektrycznej,
kanaIizacyjnej
i wodociągowej'
Działkaotoczonajest działkami
granicy
niezabudowanymi.
WzdłuŻ
zachodniej
biegniedrogao
nawieŻchni
asfa|towej
nr 531/1u|.
KoŚciuszkioraz działkazabudowana
nr645/19.

Zgodniez MiejscowymPlanem
Zagospodarowania
Przestrzennego
Gminy
Małomice
terenoznaczonysymbo|emU/M- mieszkaniowa.Zgodniez
funkcjausługowo
Uchwałąnr XX|)U14112012
Rady MiejskiejW
przystą]iono
Małomicach
z dnia17.12.2012r'
planu
do zmianymiejscowego
zagospodarowaniaprzestrzennegomiasta
Małomice,
obejmującegoterenypołoione:
przy ul. Szkolnej,przy ul. Zeromskiego,przy
u|.Piastowskiej,ptzy u|' KoŚciuszki,przy u|.
słowiańskiej.

Działkanr Nićruchomość
niezabudowana,
położona
645/30
w Małomicachprzy
pow.
u|.KoŚciuszki'Działkaoznaczonaw
0,0113ha ewidencjigruntÓwNr 645/30o pow.
KW ZGlGl 0'0113ha. Działkama ksztaft
00037355/9regularnyW postaciprostokąta.
nieuzbrojona,
aIeW bIiskiej
Działka
istniejedostępdo siec|
od|egłości
telefoniczneji
energetycznej,
wodociągowej.Działkaotoczonajest
działkami
niezabudowanvmi.

Zgodniez Miejscowym
Planem
Zagospodarowania
Przestrzennego
Gminy
Małomice
terenoznaczonysymbo|emU/M_
_ mieszkaniowa.zgodniez
funkcjausługowo
Uchwałą
nr XX|X14'|12012
Rady Miejskiej
w
pŻystąciono
Małomicach
z dnia 17.12.2012r.
planu
do zmianymiejscowego
zagospodarowaniaprzestrzennegomiasta
Małomice,obejmującego
terenypołożone:
przy ul. Szkolnej,przy ul. Zeromskiego,przy
p|zy u|.
u|.Piastowskiej'ptzy u|-Kościuszki'
słowiańskiej.

Działkanr NieruchomośÓ
niezabudowana'
potożona
645t32
w Małomicachp|zy
pow,
u|.KoŚciuszki.Działkaoznaczonaw
0,0058ha ewidencjigruntóWNr 645/32o pow.
KWZGlG/ 0'0058 ha. Działkama kształt
00037356/6 regu|arnyw postaciprostokąta.
nieuzbrojona,
Działka
aIew bIiskiej
istniejedostępdo sieci
od|egtości
i
energetycznej,
telefoniczne.j
wodociągowej.Działkaotoczonajest
działkami
niezabudowanvmi-

Zgodniez MiejscowymPlanem
Zagospodarowania
Przestrzennego
Gminy
Małomiceterenoznaczonysymbo|emU/M- mieszkaniowa.
funkcjausługowo
Zgodniez
Uchwałąnr XX|)V141I2o12
Rady MiejskiejW
Małomicach
z dnia 17'12.2012r.przystąpiono
planu
do zmianymiejscowego
pŹestzennegomiasta
zagospodarowania
Małomice,obejmującego
terenypołożone:
ptzyul.Szkolnej,przyul.feromskiego,przy
przyu|.Kościuszki,
przyu|'
u|.Piastowskiej,
słowiańskiei.

Działkanr NieruchomośĆ
niezabudowana'
połoionaW Małomicachpzy
645134
pow.
Działkaoznaczonaw
u|.Kościuszki.
0,0078ha ewidencjigruntóWNr 645/34o pow.
KWZGlG/ 0'0078 ha. Działkama kszta.łt
00037359/7 regu|arnyW postaciprostokąta.
Działka
nieuzbrojona,
a|ew bIiskiej
odległości
istniejedostępdo sieci
energetycznej,
telefoniczneji
wodociągowej.Działkaotoczonajest
działkami
niezabudowanymi.

Zgodniez MiejscowymPlanem
Zagospodarowania
PzesttzennegoGminy
Małomiceteren oznacfonysymbo|emU/M- mieszkaniowa.Zgodniez
funkcjausługowo
Uchwałą
nr XXIx14112012
Rady Miejskiej
w
Małomicach
z dnia 17.12'2012r.przystą)iono
planu
do zmianymiejscowego
zagospodarowaniapŻestrzennegomiasta
Małomice,obejmujqcego
terenypołożone:
przyul. Szkolnej,przyul.Zeromskiego,
przy
przyu|'Kościuszki,
przyu|.
u|.Piastowskiej,
SłoWiańskiei'

Działkanf NieruchomośÓ
niezabudowana,
położona
645/36
W Małomicachprzy
pow.
u|.KoŚciuszki.DzjałkaoznaczonaW
0,0'142ha ewidencjigruntóWNr 645/36o pow.
KWZGlG/ o'o142ha. Działkama kształt
00037358/0niereguIarny.
Dzia,łka
nieuzbrojona'
a|ew b|iskiej
od|egłoŚci
istnieje
dostępdo sieci e|ektrycznej'
kanaIizacyjnej
i wodociągowej.
Dziatkaotoczonajest działkami
niezabudowanymi.

Zgodniez MiejscowymPlanem
Zagospodarowania
Przestrzennego
Gminy
Małomiceterenoznaczonysymbo|emUiM _ mieszkaniowa.
funkcjausługowo
Zgodniez
Uchwałąnr XXI)v141l2o12Rady Miejskiejw
pŻystą]iono
Małomicach
z dnia17.12.2o12r.
planu
do zmianymiejscowego
zagospodarowaniaprzestrzennegomiasta
Małomice,obejmującegoterenypołożone:
przyul.Szkolnej,ptzyul.Zeromskiego,
przy
przy
przy
u|.Piastowskiej, u|.Kościuszki, ul.
słowiańskiei.

Działkanr NieruchomośÓ
planu.Zgodnieze Studium
niezabudowana,
Brakaktualnego
położona
przy u|.
646
w Małomicach
Uwarunkowańi KierunkÓW
pow.
Fabrycznej.DziałkaoznaczonaW
Zagospodarowania
PŻestŻennegoGminy
0,0862ha ewidencjigruntówNr 646 o pow.
Małomice
terenoznaczonysymbo|emMUc KWZGlG/ 0'0862ha. Dzia.łka
ma kształt
tereny zabudowyusługowej
oraz
00055703/6niereguIarny'
Działkanieuzbrojona, mieszkaniowej
wielorodzinnej.
a|ew bliskiejod|egłoŚciistnieje
dostępdo siecienergetycznej,
telefoniczneji wodociągowej.
Działka
otoczonajestdziałkami
niezabudowanymi.
Działkanr
700t2
pow.
0,0311ha
KWZGlG/
00054279n

NieruchomośÓ
niezabudowana,
połoŻona
W Małomicachprzy
u|.Fabryczne'i.Działkaoznaczonaw
ewidencjigruntóWNr 700/2o pow.
0,0311ha. Działkama kształt
nieregularny.
Działkanieuzbrojona,
a|ew b|iskiej
odIegłości
istnieje
dostępdo sieci e|ektrycznej,
kanaIizacyjnej
i wodocią9owej.
Działkaotoczonajest działkami
niezabudowanymi
i zabudowanymi.
Wzdłużgranicy wschodnieji
poludniowej
biegniedrogao
nawierzchniasfaltowej- ul.
Fabrvczna.

planu.Zgodnieze Studium
Brakaktualnego
UWarunkowań
i KierunkÓW
Zagospodarowania
Przesttzennego
Gminy
Małomice
terenstanowidrogęgminną
ul.Fabrvczna.

Działkanr
627t45
pow.
0,1529ha

NieruchomoŚć
zabudoWana,
położona
W Małomicachpzy
u|.Fabrycznej.Działkaoznaczonaw
ewidencjigruntówNr 627145o pow.
t(wzclG/ 0'1529ha. Działkama kształt
Działkauzbrojona.
00056524/4 niereguIarny.
Działkaotoczonajest działkami
niezabudowanymi
i zabudowanymi.

planu.Zgodnieze Studium
Brakaktualnego
Uwarunkowańi Kierunków
PrzestzennegoGminy
Zagospodarowania
Małomiceterenoznaczonysymbo|emP tereny przemysłui usług.

1 ) Czynsz będziepłatnydo ,l0dnia każdegomiesiąca.
. na podstawieprzepisóW
2) oprócz czynszu dzieźawnegodzieżawca obowiązanybędzie do ponoszeniapodatkuod nieruchomości
i w wysokości
odrębnieuregu|owanych.
3) Do stawekczynszuzostaniedo|iczonypodatekod towaróWi usługVAT Stosowniedo pzepisóWustawyz dnia 11 marca2004r.podatkuod
towarówi usług(t'j.:Dz. U. z 2011r.Nr 177, poz, 1054z póżn.zm.)obowiązujący
W dacieoddaniaW dzieżawę.
4) Z dniem1 styczniakażdegorokuka|endazowego,
wa|oryzowany
czynsz
będziewskaŹnikiem
Wzrostucen towarówi usługkonsumpcyjnych
ogłoszonymprzez Prezesa GUS w MonitorzePo|skiza rok powzedni+ 2o/o.
Niniejszywykaz zostałwywieszonyna okres 21 dni tj. od dnia 30.08.2013r.
do dnia 2o.o9.2o13|.
na tab|icyinformacyjnej
w siedzibieUrzędu
(||piętro)'na stronieBiu|etynu
Miejskiegow Małomicach
Informacji
Pub|icznej
W Małomicach:
http://ma|omiec.bio.pbox.p|/oub|icl?id=5237.
popfez ogłoszenie
natomiastinformacja
o wywieszeniu
Wykazuzostałapodanado pub|icznej
wiadomości
W prasie|okalnej.

