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zarządzenie Nr 29 12007
Burmistrza Małomic
z d,nia2'l maia 2o07rw sprawieprzeznaczeniado sprzedaŻy|okaIumieszka|negona rzecz najemcy'
Na podstawieań' 30 ust' 2 pK 3 ustawyz dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym(tekstjedno|ityDz. U' Nr 142' poz' 1591 z2001r') i ań.25 ust''1 oraz
ań. 37 ust.2 pkt 1 ustawyz dnia21 sierpnia1997r'o gospodarcenieruchomościami
(tekstjedno|ityz 2o04r' Dz. U' Nr 26'l, poz. 2603)' za|ządzam,co następuje:
s,| Przeznaczasię do zbycjanastępujące|oka|emieszkaInez zasobu nieruchomości
gminyMałomiceokreślone
W załącznikuNr 1 do niniejszegozarządzenia.
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Nieruchomość|oka|owanr 5 położona Na cele mieszkaniowe spŹedażlokaIu
w nłałomicachpr.y u|. Małynicza 6. do 31 grudnia2002r. mreszKalnego
Udfiał13,3%w dzialcent 267' obręb .|'
m. Malomice, pow. 0,0709 ha. Lokal
mieszka|ny po|ożony w
budynku
wo|nostojącym' dwukondJgnacyinym.
o pow uży|kowej27'00 m.' składający
się z 1 pokoju i kuÓn.. Pomieszczenia
przyna|eżneI
komórka gospodarcfaoraz
Wspó|ne Wc
poza
budynkiem
maeszkalnym.Stan technicznybudynku
zły'
Ozialka
gruntowa
zabudowana
budynki€ m mieszkalnymnr 6 i budynkiem
gospodarczympołożonaw Malomicach
p|zy U|.Mavńicza' oziałkanr 267, pow
0,0709ha' obręb 1, m' Małomice'powiat
żagański'Działkao pośredniej
|oka|izaqi
ogÓ|nej i o pŻeciętnym położeniu
szcfegÓlowym z dostępem do drogi
publicznejo nawieęchnigrunlowej'teren
piaski' Działka ma ksftall foremny'

159.602ł'
13,3%

7,70ozł'
do 31 marca
każdego
roku'

250/.

39'9ozł'

opłaty roczne'
1,6021. zgodnie z ad. 77
21 sierpnial9gTr.
gospodarce
o
mi (Dz.U. Nr 261
poz 2603 tekst
jednolity
z
2004t,)nrogąbyć
War|oŚci grunt!
któlszych niż 1
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Nieruchomośćloka|owanr 2 połoźona
w Małomicach przy ul. Kościuszk.l.
Udzia|8'1% w dziake nr ,160/7'obręb 1 31 grudnia2002r.
m' |\Iałomice'pow.0'2290 ha' Loka|
mieszkalny w bud).nku w zabudowie
pow'
wo|nostojącej'|rzykondygnacyjny'
użlkowa |okalu61'83 m.' składającysię
z 2 pokoi. kuchni. łazienki z Wc i
pęedpokoju'Pomiesfcf enia przynaIeŻne:
1 komÓrka gospodatcfapoza budynk|em
maeszkalnym.Inslalacje woda zimna,
kana|izacia' e|ekĘczność'ogŻewanie
piecowe.s|an technicznybudynkuzły'
gruntowa
Działka
fabudowana
budynkiem mieszka|no.użytkowymnr
położona
1-1ai budynkiemgospodarczym
w Małomicachprzy u|' T' Kościuszki'
Dfiałka 46a|7,pow' 0 2290 ha' obręb
1' m' Małomice,powiatŹagański'Działka
o cen|la|nej |okaljzacji ogó|nej i o
pżeciętnym polożeniuszczegołowymz
doslępem do dlogi pub|icznei o
nawierzchni bilumicznei' leren płaskiDziałkama kształtnieforemny'
wie|okąta'

sp|z€ d aż |okaIU
mieszkalnego

t!ezprzetargowej
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25%

1o/o-
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Termin
do 31 marca
każdegoroku opłaly roczne'
zqodnie z arL 77
21 sierpnia1997r.
mi(Dz.U. Nr 261
poz. 2603 tekst
jednolity
2004r')mogąbyć
wańości gruntu
kńtszych niż 1
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