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ZarządzenieNr 139/2009
Burmistrz Malomic
r.
z duia 13.01.2009

w sprawie p|zeznaczenia do spŻedaŹy loka|i mieszka|nych W drodze
na rzecz najemcypo,łożonych
na tereniemiastaMałomice.
bezpŻetargowej
Na podstawieań' 30 ust. 2 pK. 3 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie
gminnym(tekstjedno|ity:
z2001r.' Dz. U' Nr 142'poz.1591)i art'25 ust' 1' art.35' ań' 37
( Dz' U.
ust. 2 pkt.1,ustawyz dnia 21 sierpnia 1997 r' o gospodarcenieruchomościami
z 2004 r'' Nr 26'|' poz. 2603 ze zm.\, oraz UchwałyNr xXV|||/186/2008
Rady Miejskiej
W Małomicach
z dnia 29 grudnia2008 r. W splawiewyrażeniazgody na udzie|eniebonifikaty
od ceny spzedaży |oka|i mieszka|nychzbywanych na zecz

najemcóW W trybie

DezpŻelargowym
zarządzamco następuje:

sl

Przeznacza się do zbycia loka| mieszka|nyz zasobu nieruchomości
miasta
Małomiceokreś|ony
w załącznikuNr 1 do niniejszegozaŻądzenia.

s2

Wykonanie zafądzenia powierza się KierownikowiReferatu Rozwoju
Gospodarczego.

s3

zarządzeniewchodziw Źyciez dniempodjęcia.

załącznjk
Nr 1
Nr 139/2009
doZarządzenia
Burmistża
lvałomice
r.
z dnia13.01.2009
oziałkaNr
Pow.dz
KW

Dzialka nr
't82t1
pow
0,0629ha
KW 32035

Ad.ea nieruchomościi jej
opis

Nieruchomość
|okalowanr 1
położonaw Małomicach przy
u|.słowiafuk|ej nr l. Udział
236/1000w częściach
wspólnych
budynkui prawieuA kowania
wieczystego gruntu. Lokal
mieszkahy o pow. 59,00 m'
oraz pom.w budynku
gospodarcżeo pow użytkowej
5'90 m.. Budynekczęściowo
podpawnicrony
poddasze
dwukondygnacyjny+

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
pńzesn'.e
nnego
sposób
zagospodaaowania

Brak aKualnego
planu.Zgodnie ze
Studium
|Jwaiunkowań
i Kierunków
Zagospodarowania
PazeBtarennego
Gminy lrlałomico
toron posiada
funkcię zabudowy
mleszkaniowej
lub nlskiej
Loka|wyposażony
w insta|acje|
wielorodzinnel
wodna.kanalizacja,
energia
eleKrycha. ogrzewanieu,łasneDziałkao ksfJde nieregu|emyz
dośępemdo drogi o nawierzchni

Rodzaj
zbycia

Terminzłożgnia
gruntu
wnioskupnrez
Wańość
Teimin i
w udziale
aktualizacia
Wańośó
zobowiązania osoby'którym
przysługu,e
wnosfenla oplat nieJuchomości i obciążenia
9przodaż
pie]wszeństwow
w uźytk.
za użytkowanie
wlgczyste
nabyciu
wieczyste i na
gruntu
nieruchomości
na
właśność
podstawieań. 34
ust.lpKlipld2

sprzedaź
Do 31 marca
lokalu
{.200'00 zł.
każde9oroku
mieszkalneg
opłaty rocfne
o wtaz z
w udziale
mogą być
oddaniem
aktualizowane
gruntem w
236/1000
na akutek
zmiany wańości
użytkowanie
gruntuw
wiec2!|ste,
w drodze
|wpłata.25 %
okrcsach nie
kóiśzych niż1
bozprzetarg
owej na
Optaty
roK
izecz
Jocżne- 1y6
naiemcy

29,500,00
zl

BRAK

05 lutego 2009 r.

