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zarŹądzenieNr 38/2007
BurmistrzaMałomic
z dnia 30 lipca 2007r.
W formie przetarguustnego
niezabudowanych
w sprawiespŹedażynieruchomości
położonych
na
Małomic.
terenie
nieograniczonego
gminnym
(tekst
art.30 ust'3 ustawyz dnia8 marca1990r'o samorządzie
Na podstawie
jednolity
Dz.U. Nr 142,poz.159122001r.)i at1.40ust.I pK 1 ustawyz dnia21 sierpnia1997r.
(tekstjedno|i|y
z20u|' Dz. U. Nr 261,poz.2603),zatządzam
nieruchomościami
o gospodarce
co następuie:

następujące
s1 PŻeznaczasię do zbycia w drodzepfetargu ustnegonieograniczonego'
gminy Małomiceokreślone
niezabudowanez zasobu nieruchomości
nieruchomości
zaŻądzenia.
Wzałączniku
Nr 1 do niniejszego

s2 Vwkonanie za|ządzenia powierza s|ę
cospodarczego.

Kierownikowi

Reteratu

s 3 zaządzeniewchodziw życiez dniempodjęcia.
RMISI

Rozwoju

zaĘcznikNr 1
do zarządzeniaNr 38/2007
BulmistrzaMałomice
r dnia 30 lipca2007r.

WYKAZ N|ERUcHoMośc|PRzEzNAczoNYcH Do SPRZEDAżY
DziałkaN.
Pow' dz
KW

Adres nieruchomościi iel opis

Przeznaczeniew
planie
zagospodarowania
przestrfennego

Dz.137/20 Nieruchomośćgruntowa niezabudowana Na cele mieszkaniowe
Pow.g62m'z potofona w Małomicachprzy u|, szkolnej. do 31 grudnia 2002r.
KW 46576
Dziatk nr: 137/20 o pow. 0,0962 ha,
obręb 1, m Malornice' Możliwość
plzylą9zenia sieci: wodnej, gazowej,
energetycznej, telefonbznei. Dzialka o
ksztalcie prostokąta,teren plaski' Dostęp
do drogi publicznej o nawierzchni
gruntowej. Peryteryjna lokalizacia w
mieście.
Dż'137/21 Nieruchomośćgruntowa niezabudowana Na cele mieszkaniowe
pow.g3sm'z polofona W Małomicachprzy ul, szkolnej. do 31 grudnia 2002r.
KW 46576 Działkanr 137/21 o pow' 0,0935 ha,
obręb 1, m Malomice' Możliwość
przylączenia sieci: wodnej, gazowej,
energetycznej, telefonicznej. Dzialka o
ksztalcie prostokąta, teren płaski' Dostęp
do drogi publbrnej o nawierzchni
gruntowej. Peryleryjna lokalizacja w
mieście'

Rodzaj zbycia

Wańość
zobowiązaniai
nieruchomości obciążenia

Termin złożenia
wniosku
przez osoby' którym
pr'ysługujepierwszeństwo
w nabyciu nieJuchomości
na podstawieań. 34 ust. 1
pkt{ipkt2

sprzedaż
nieruchoności
gruntowel
ńiezabuClowanej
w wetargu
ustnym
nieograniczonym

7.100zł+
22% VAT

BRAK

10września
200fu'

sprzedaż
nieruchomości
gruntowel
niezabuclowanei
w przetarqu
uslnym
nteogfantczonym

6'9002ł+
22%VAT

BRAK

10 w|ześnia2007r'

Dzialka Nr
Pow. dz
K

Ad.es nieruchomościi iei opis

Przeznaczeniew
planie
zagospodarowania
przestnaennego

Dz. 137/22 Nieruchomośćgruntowa niazabudowana Na cele mieszkaniowe
pow.954rn'z położonaw Malomicach przy ul. sfkolnej' do 31 grudnia 2002r.
KW 46576 Dzialka nr: 13722 o pow. 0,0954 ha,

obręb 1' m Małombe. MożIiwość
przy|ączenia sieci: wÓdnej, gazowej,
energetycznej, telefonicznej' Działka o
kztalcie prostokąta, teren ptaski' Dostęp
do drogi publicznej o nawierzchni
g|untowej' Peryferyjna lÓkalizacja w
mieście'
Dz. 137/23
Nieruchomośćgruntowa niezabudowana Na cele mieszkaniowe
pow.gO8tu'z położonaw Malomicach ptzy ul. szkolnej' do 31 grudnia 2002r.
KW 46576
Działka nL 137/23 o pow, 0,0908 ha,
obĘb 1, m Malomice. MożIiWość
p|zyłączenia sieci: wodnej, gazowaj,
energetycznej, telefonicznej' Działka o
ksztalcie prostokąta, teren plaski. Dostęp
dÓ drogi pub|icznej o nawierzchni
gruntowej. PeMeryjna lokalizacja w
rnieścio.

Rodzai zbycia

Wańość
nieruchomości

zobowiązania
i Terminzłoźenia
wniosku
obciążenia

pŹez osoby' Kórym
przysługujepierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości
na oodstawieań.34 ust. 1
pktlipkt2

sprzedaż
nieruchomości
gruntowel
niezabudowanej
w przetargu
ustnym
nteograniczonyrn

7.10021+
22%VAT

BRAK

10 w|ześnia2007r'

sprzedaż
nieruchomości
gruntowe!
niezabuclowanei
w pnetargu
ustnym
nteograntcfonyfi

6.700złł
22ÓńVAT

BRAK

10 wfeśnia 2007r.

