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zaŻądzenieNr 18/2007
BurmistrzaMałomic
z dnia 19 marca2007r.

W sprawie spzedaży nieruchomościniezabudowanychw formie pzetargu ustnego
położonych
nieograniczonego
na terenie l.i|ałomic'
Na podstawieań. 30 ust.3 ustawyz dnia 8 marca 1990r.o samoządziegminnym(tekst
jednolityDz. U. N|142, poz. 1591zzoo1t.) i at1.40 ust. I pkt I ustawyz dnia 21 sierpnia1997r,
(tekstjedno|ityz 20Mr. Dz. U- Nr 261' poz. 2603)'zafądzam
o gospodarcenieruchomościami
co następujg:

następujące
s1 Pzeznacza się do zbycia w drodzepzetargu ustnegonieograniczonego,
gminy Małomiceokreślone
nieruchomości
niezabudowanez zasobu nieruchomości
w załączniku
Nr 1 do niniejszego
zaządzenia.
zaządzeniapowierzasię Kierownikowi
ReferatuRozwoju
s 2 Wykonanie
G^a^^.t...ra^^

Wchodziwżyciez dniempodjęcia'
s 3 za|ządzenie

Sendłcka

załącznikNr 1
do zarządzeniaNr 18/2007
Bu.misteaMalomice
z dnia 19 marca2007r.

WYKAZ N|ERUcHoMośc|PRzEzNAczoNYcH
DziałkaNr
Pow. dz
KW

Adres nie]uchomościi jej opis

PŻeznaczenie w
planie
zagospodafowania
przestżennego

a Na cele mioszkaniowe
Dz. 137/16 Nieruchonośćgruntawaniezabudowan
pow.1048n'zpolożonaw Malonicach przy ul' szkolnej. do 31 grudnia 2002r.
Dzialka nr 137/16 o pow. 0,1048 ha,
KW 46576
obręb 1' m Malomice' Możliwość
prfylączenia sieci: wodnej' gazowej'
energewznej, telefonicfnej. Dzialka o
ksztalcie ptostok a' tercn płaski'
Nieruchorność
nie ogrodzone'teren nie
fagospodarawany' Dostęp da drogi
publicznej o nawierzchni gruntowei.
PeMervina lokalizacia w nieście'
gruntowaniezabudowana Na cele mbszkaniowe
Dz. 137/17 Nieruchomość
pow.ggBm'? polożonaw Małonicachprzy ul, szkolnej' do 31 grudnia 2002r.
KW 46576
Dzialka ńr: 137/17 o pow' 0'0988 ha,
obręb 1, n Malofiice' Możllwość
przyłączenia sieci: wodnej' gazowej,
energetycznej, telefonicznej' Dfiałka o
ksztalcie prostokąta, tereh plaski'
Nieruchamośćnie ogrodzone' te|en nie
zagospodarowany' Dostęp do drogi
publbznej o nawietzchni gruhtowei.
PeMe^/ina lokalizacia w mieście

Rodzaj zbycia

nieruchomoścl
gruntowej
niezabudowanei
w pRetargu
ustnYm
nteoglitnczonym

niefuchomości
grunLowel
niezabudowanej
w pŻetaĘu
ustnym
nteogranlczonym

Do SPRZEDAŻY

wańość

zobowiązaniai
nieluchomości obciążenia

Terminztożeniawniosku
przez osoby' którym
pJzysługujepierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości
na podstawie ań. 34 usL .|
pktlipkt2

6'7002ł+
22%VAT
tj. 1.4742t

BRAK

2 maja 2007r.

6 4002t+
22%VAT
tj' 1'4082ł

BRAK

2 maia 2007r

il

DziałkaNr
Pow. dz
KW

Ad res nieruchomościijei opis

Prueznaczeniew
planie
zagospodarowania
przestrzennego

Dz. 137/18 Nieruchomośćgruntowa niezabuclowana Na cele mieszkaniowe
paw.1087m'z połażonaw Małomicachprzy ul' sfkolnej' do 31 grudnia 2002r.
Działka nr 137/18 o pow' 0,1087 ha'
KW 46576
obręb 1, n Malomice. Możliwość
przylączenia sieci: wodnej, gazowe[,
energetycznej, telefonicznei' Działka a
kształcie prastokąta' teren płaski'
Nieruchomośćnie ogrodzone, teren nie
zagospadarowany, Dostęp do drogi
publicznej a nawierzchni gruntawei
DÓĄ,łĄn,iń.

l^]ż)li7 2.i2

Rodzai zbycia

sprzedaż
nieruchomości
gruntowej
niezabudowanej
w ptzetapu
ustnym
nleogranrczonym

|^tńiA<ćip

gruntowaniazabuc]owanaNa cele nieszkaniowe
Dz. 137/19 Nieruchomaść
powjo22n'Ż polożonaw Malomicach pny uI' szkolnej, do 31 grudnia2002r.
KW 46576 Działkanr: 137/19o pow, 0,01a22 ha,
obĘb 1, m Malomice' Mozliwość
przylączenia sieci: wodnej, gazowei'
energetycznej, telefonicznej. Dzialka o
kształcie prostakąta' teren płaski'
Nieruchomaśćnie ogrodzone, teren nie
zagospodarowany Dostęp do drogi
publicrnej o nawierzchni gruntoweJ.
Per,fefuina lokalizacia w mieście'

zobovliązania i
Wańość
nieruchomości obciążenia

gruntowej
ntezabudowanei
w Przetargu
ustnyn
nieograniczonym

Te]minzłożeniawniosku
przez osoby' kiórym
pierwszeństwo
prŹysługu.ie
w nabyciu niefuchomości
na podstawieań. 34 uŚt. 1
pkttipkt2

+
6.90021
22%VAT
tj' 1'518zł

BRAK

2 maja 2407r.

6'50azł+
22%VAT
tj. 1.4302!

BRAK

2 rnaja2047r.

