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zaŻądzenie Nr 146/2009
BurmigtrzaMałomic
z dnia 23 marca 2009 r.
w 3prawiesp|zedażynieruchomoćc|n|ez.budowanych
w formie przetarguustnego
położonych
nieograniczonego
na teren|€ m|astaft|a|omic.
Na podstawieań- 30 ust' 2 pK' 3 ustawyz dnia 8 marca 1990r' o samoządzje
gminnym
(tekstjedno|ity
Dz. U. z2o01|' Nr 142'poz. 1591zę' zm' ) ań. 35 ust.1i 2, ań. 37
ust'1, ustawyz dnia21 sierpnia1997r'o gospodarce
(tekstjedno|ity
nieruchomościąmi
Dz.
U.22004r', Nr261,poz.2603ze zm.),zaŹądzamco następuie:

sl
Pzeznaczasię do zbyciaW drodzepzetarguustnegonieograniczonego'
następujące
niezabudowane
nieruchomości
z zasobu. nieruchomości
Gminy Małomice,okreś|one
w załączniku
Nr 1 do ninie.iszego
zaządzenia.

s2

Wykonanie
zaządzeniapowieŻasię Kierownikowi
ReferatuRozwoju'

s3
zaŻądzenie wchodzi w życiez dniem podjęcia.

BURMI

.TRZ
l.
aknd

załącznikN] 1..
do zaŻądzenia Nr 146
r dnia 23 ma.ca 2009..

WYKAZ N|ERucHoMośc|PRzEzNABczoNYcH Do SPRZEDAżY
Działka
Nr

Dz.
238/3
1308m'
47244

Dz.
238/5
1405m'
11244

238!4
461 rn'?
47214

Adres nieruchomości
i jej opis

Pr:eznacfen ie w o|ani€
zagospodarowania przestrzennego

gruntowaniezabudowana
położona Brakaktualnegoplanu.Zgodnieze
NieruchomośÓ
w Małomicach przy u|. slowiańskiei. Dzia|ka s|ldium Uwarunkowań
i K.erunków
N] 238/3o pow. 1308 m., obręb1 m Małomice zagospodarowania
PrzestŻennego
pżyłączeniasieci:
Moż|iwość
Gminy N'|ałomice
terenoznaczony
wod.lej garowej,energetyczneJtelefon.cznel.
SyrnbolemMN przernaczonyna
Działkama kształtprostokąta'lerenpłaski
cele Zabudowymieszkaniowej
Dostęp do dlogi pub|icznej' poprzez drogę jednorodzinnejlub zabudowy
wewnętrzną' działka nr 283|Ą, Perytery)na niskiejwielorodzinnej.
|oka|.zacia
w mieścieBrak mediów'

Rodzaj zbycia

ązania i
obciąż€

sp|zedaŹ
nieruchomoŚci
'10.700,00
gruntowej
zl.
niezabudowanej
w pzetargu
220/oVAT
ustnym
nreogranrczonym.

gruntowaniezabudowana
położona Brakaktualnegoplanu.Zgodnieze sp|zedaż
Nieruchomość
w Małomicach p|zy u|. słowiańskiej, Działka sludium Uwarunkowań
i Kierunków nieruchomośc'
Nr 238/5 o pow. 11|'()5m., obręb 1. Zagospodarowanla
Przestrzennego gruntoweJ
1'|.500'00
zł.
przyłączenia
m l,ałomice'Mofliwość
sieci
GminyMałomiceterenofnaczony
niezabudowanej
przeznaczonyna
wodnej,gazowel energetycrnel,telefonicznel
Symboleml\,4N
w przetargu
22V"VAT
Dzia,lkama kształtprostokąta'teren plaski' Dostęp cele Zabudowymieszkaniowei
ustnym
do drogi pub|iczneipopżez drogę wewnętlzną jednorodzinnejlubzabudowy
n|eogranrczonym.
działka nr 283|4. PeMeryjna
|oka|izacja niskiejwielorodzinnej.
W mieście,
Brak mediów.
położona
NieruchomoŚćgruntowaniezabudowana
w Małomicach przy U|.słowiańskiei. Działka D|oga dojazdowado działkinr
Nr 238/4o pow. 461 m.' obręb 1' m, ^'ałomice238t3i 23at5
stanowidrogędojazdowądo działek238/3i23815'
spŹedaz dzia|k|do współwtasności
w częścipo

v,

sprzedaż
nieruchomoŚci
gruntowel

niefabudowanej
w pzeaargu
usrnym
n|eogtanicfonym
w cfęścioo %.

BRAK

BRAK

3,800,00zt.
22dLvAr

BRAK

Terminzlożeniawnio3ku
pżef osoby' którym
p|zysługuje pierwsżeństwo
w nabyciu nioruchomości
na
podstawieań. 34 ust' 1 pkt i
oki2

8 maja2009 r

8 maja2009 r

I maja2009 r.

