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ZarządzenieNr 138/2009
Burmistrz Malomic
z dnia 13.01,2009r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży |oka|i mieszka|nych w drodze
bezpŻetargowe,|
na rzecz najemcypo'łożonych
na tereniemiastaMatomice.
Na podstawieań. 30 ust' 2 pkt' 3 ustawyz dnia 8 marca ,1990r' o samorządzie
gminnym(tekstjedno|ity:
z2oo1r', Dz. U. Nr'l42, poz' 1591)i ań. 25 ust.1, ań. 35,ań. 37
ust. 2 pkt.1,ustawyz dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarcenieruchomościami
( Dz. U'
z 2004 r'' Nr 261, poz' 2603 ze zm,), oAz UchwałyNr XXV||u185/2oo8Rady Miejskiej
W Małomicach
z dnia 29 grudnia2008 r' w sprawieWyrażenia
zgody na udzie|eniebonifikaty
od ceny spzedaŹy |oka|i mieszkalnych zbywanych na zecz
bezprzetargowym

najemcóW w trybie

zaządzam co następuje:

sl

P|zeznacfasię do zbycia |oka|mieszkalnyz zasobu nieruchomości
miasta
Małomice
okreś|ony
w zaĘcznikuNr 1 do niniejszego
zarządzenia-

s2

Wykonanie za|ządzenia powierza się KierownikowiReferatu Rozwoju
Gospodarczego.

s3

zafądzenie Wchodziw życiez dniempodjęcia.

za|ącznik
Nr 1
do zarządzenia
Nr 138/2009
Burmistrza
|\'ałomice
z dnia13.01.2009
r.
DziałkaN]
Pow. dz
KW

Dzialka nr
s36/1
pow.
0,1556ha
KW 34764

Ad.es nioruchomościi jei
op.ś

Przeznaczenie
w planie
zagospodaaowania
przestnfennego
sposób
zagospodafowania

NigluchomośćlokaIowanr3
Brak aktualnego
położona
w Małomicachprzy
planu.Zgodnie re
u|.Kośc|uszkinr 38. Udział
Studium
96/1000w częściach
wspó|nych
budynkui prawieużytkowanja uwarunkowań
i Kierunków
wieczystego grunlu. Lokal
Zagospoda.owan ia
mieszkalny o pow. 35,49 mr.
Przeatżennego
Budynek częściowo

Gminy ilalomice
leren pogiada
funkclę zabudowy
Loka|wyposażony
w insta|acje: mieszkaniowowodna,kanalizacja,
energia
uslugowsj.
eIektryczna.
ogrzewanie
dwukondygnactjny+poddasze

własne.
Działkao kszlałcienieregu|amy
z
dostępemdo drogio nawierzchni

Rodzaj
rbycia

g]untu
Wańość
w udriale
6płfedaż

w uĄ^k.
wieczyste i na
własność

Terminz|ożenia
Termin I
wniosku przoz
aktualizacia
wańość
zobowiązania osoby' którym
wnosf€nia opłat nieruchomości i obc|ąźonia
prz!'sługuio
za użtńkov'anie
pielwszeństwo w
wieczyate
nabyciu
gtuntu
nieruchomościna
podstawieań. 34
ust.{oktliokt2

sprzedaż
Do 31 marca
lokalu
l.260'00 zł.
każdegoroku
mieszkalneg
oplaty rcczno
o waaz z
w udziale
mogą być
oddaniem
aktualizowang
gauntemw
96ri 000
na skutek
użfńkowanie
zmiany wańości
wieczltste,
gruntuw
w drodze
I wplata - 25 %
okresach nio
bezprzetarg
k]ótszych niżl
owej na
opłaty
rok
nzecz
rcc;zne - 1 ./o
nalemcy

l6.000'00zł

BRAK

05 lutego 2009 r.

