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67.320 MAł'oM1cE
zarządzenieNr 55/2007
BurmistrzaMałomic
z dnia 07 listopada2007r.

w formie pzetargu ustnego
niezabudowanych
w sprawiesprzedażynieruchomości
położonych
na tereniemiastaMałomic'
nieograniczonego

Na podstawieań. 30 ust.3 ustawyz dnia 8 marca 1990r.o samoządzie gminnym(tekst
jedno|ity
Dz. U' Nr 142,poz. 1591z 2oo1r.)i ań' 40 ust.1 pkt 1 ustawyz dnia 21 sierpnia1997r.
(tekst jedno|ityz 2oo4r. Dz. U. Nr 261' poz. 2603),
o gospodarce nieruchomościami
zaządzam co następuie:

_s1

następujące
?rzeznaczasię do zbycia W drodzepŻetarguustnegonieograniczonego'

nieruchomościniezabudowanezzasobunieruchomościgminyMałomiceokreś|
zaządzenla'
Nr 1 do niniejszego
Wzałączniku

s2

ReferatuRozwojuGospodarczego.
Wykonaniezaządzenia powieza się Kierownikowi

s3

za|ządzeniewchodziW życiez dniempodjęcia.

załąchik Nr 1
do zarządzeniaNr 55/2007
BurmistrzaMalomice
z dnia07 listopada2007r.

WYKAZ N|ERUcHoMośc|PRzEzNAczoNYcH
DziałkaNr
Pow.dz

i lej opis
Adres nieruchomośc|

NiefuchomÓśćgruntowa niezabudowana
potożona w Malomicach ptzy ul'
slowiańskiej' Dzialka nr 238/3 o pow'
0'1308 n"' obręb 1, m Malolńice.
Dz. 238/3
Możliwośćp|zylączenia sieci: wodnej,
powj318m'Ż gazowej, energetycznej, telefonicznej.
Działka o ksztalcie p|ostokąta, teren
KW 47244
płaski' Dostęp do d|ogi publbznej
poqzef drogę wewnętzną dzialka nr
283/4. Peryferyjnalokalizacja w mieścio.

gruntowaniezabudowana
Nieruchomość
położona w Małonicach przy uI'
Dz. 23Us
slowiańsklej' Dzialka nr 238/5 o pow'
pow.1405m'?1405 n.' obĘb 1, m Malomice'
KW 47244 Możliwośćprzylączenia sieci: wodnei,
gazowej, eneĘetycznej, tolefonicznej'
Działka o ksztalcie plostokąta' teren
ptaski' Dostęp do drogi publbznej
poprżez drogę wewnętnną dzialk nr
283/4' Pervfervina lokalizacia w mieśćie'

PŻeznaczenie
w planis
zagospodarowania
pnaestnzen
nego
sposób
zagospodaaowania

Rodzai zbycla

Brak aktualnegoplanu.
zgodnie że studiun
uwarunkowań

spQedaż

Zagospodarowania
PŻestnennego Gniny
Malomice teren
oznaczony synDotem
MN przeznaczony na
cele zabudow
mieszkaniawei
jednorodzinnej,lub
zabudow nhkiei
wielorodzinnej.

Do SPRZEDAżY

zobowiązania
Wańość
nieruchomościi obciąźenia

gruntawej
niezabudowanoi
w pŻetargu
ustnyn
nleograntczonyfi

nieruchomoŚci
gruh@we!
ńiezabuC!owanej
w pźetargu
ustnym
nleograntczonym

8.800,00zl

wniosku
Terminzłoźenia
przezosoby'którym
pr2ysłu
guje pie]wszeństwo
w nabyciunieruchomości
na podstawieań. 34 ust.l
pkttipkt2

BRAK

18grudnb2007r.

BRAK

1I grudnia2007r.

22% VAT

9'400'00zł
22%VAT

(

DziałkaNr
Pow. dz

Ad.es nieruchomościi jei opis

Ptzeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestJzennego
sposób
zagospodarowania

Rodzai zbycia

NiefuchornÓśćgluntowa niezabudowana Droga dojazdowado
spzedaż
połażoha w Małomicach przy ul. dzialeknr 238/3i23U5. nieruchomości
gruntowe|
Dz. 2344
slowięńskiej' Działka nr 23u4 o poL
pow.461m'z 461n., obręb 1, m Małomicestanowi
niezabudowanej
KW 47244
drogę dojazdową do dzialek 238n
w przetargu
i
23a5.
sprzedaż
działki do
ustnym
współwłasności
w częścipo %.
nieograniczonym
w częścipo %'
Nieruchomośćg|untowa nieza budowana
położonaw Małonicachplzy ul'
sowiańskiej' Dzia|ka nr 238/6 o pow'
Dz. 238/6
1059 m.' ob|ęb 1, m Małomice,
pow.lOSgnf MożIiwość
przyłączeniasieci: woclnei,
gazowej, energetycznej,telefonicznej.
KW 47244
Teren płaski.Dostęp do drogi publicznej'
Peryferyjnalokalizacia w mieście'

Brak aktualnegoplanu.
Zgodnie ze Studium
nieruchomości
gruntowe|
i Kierunków
niezabudowanej
Zagospodarowania
w przetargu
Przestrzennego Gminy ustnym
Małomiceteren
nieogrcniczonym
oznaczony symbdem
MN przeznaczony na
cele zabudow
mieszkaniowej
jednorodzinnej,lub
zabudowy niskiej

wańość
zobowiązania
nieruchomościi obciążenia

3'000'00zł

Terminzłożenia
wniosku
przez osoby' Kórym
ptzysługujepierwszeństwo
w nabyciunieruchomości
na podstawieań. 34 ust. l
pKlipkt2

BRAK

18grudnia2007r.

BRAK

18 grudnia2007r.

22%VAT

7'900'00zł
22%VAT

DziałkaNl
Pow. dz

Adres nie]uchomościi iel opis

Nieruchońośćgruntowaniezabudowana
położonaw Malomicach przy ul.
słowiań9kbj.Dzialka ff 238/7 o pow'
1727 m", obĘb 1, m Małornice.
Dz. 238/7
pnyłączenia sieci: wodnei,
pow.1727m2Możliwość
KW 47244 gazowej, energetycznej,telefonicznej.
Teren płaskl' Dostępdo drogi publicznej.
Peveryjna lokalizacja w mieście'

PŻeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrŹennego
sposób
zagospodarcwania

Rodzal zbycia

zobowiązania
Wańość
nieruchomości i obciąźenia

Bnk aktualnegoplanu. spnedaż
nieruchomości
Zgodnie ze Studium
gruntoweJ
Uwafunkowań
zł
nierabudowanej 15.100,00
i Kierunków
w przetargu
Zagospoalarowania
22.ńvAT
Przestrzennego Gminy ustnyrn
nieograniczonym
Małombete|en
oznaczony synbolem
MN przeznaczony na
cele zabudow
mieszkaniÓwej
jednorodzinnej,lub
zabudow niskiej
wieloroclrinnej.

BRAK

wniosku
Termin złożenia
przez osoby' którym
p|ży6luguiepierwgzeństwo
w nabyc|unie.uchomości
na podstawieań. 34 ust. l
pktlipK2

18grudnia2007r.

