lvlAŁoM|c
BURM|STRZ
1
3 Maia
pl. Konstytucji
MAŁoMIcl ..
67-320

Zarz{dzenieNr 148/2009
Burmistrz Malomic
z dnia 23.03.2009r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży |oka|i mieszkaInych W drodze
bezprzetargowej
na rzecz na.iemcypołożonych
na tereniemiastaMałomice'
Na podstawieań. 30 ust- 2 pK. 3 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym(tekstjedno|ity:
z 2001r',Dz. U. Nr 142'poz.1591)iań' 25 ust' 1, ań.35' ań.37
ust' 2 pkt.1,ustawyz dnia 21 sierpnia1997r'o gospodarcenieruchomościami
( Dz' U.
z 2oo4 r'' Nr 261' poz. 2603 ze zm'\' oraz UchwałyNr AXi200/09 Rady |Vliejskiej
W Małomicach
z dnia 10 marca2009 r. W sprawieWyrażenia
zgody na udzie|eniebonifikaty
od ceny spzedaży |oka|i mieszka|nychzbywanych na zecz

najemcóW W trybie

oezpŻerargowym
zarządzamco następuje:

sr

Przeznacza się do zbycia |oka|mieszka|nyz zasobu nieruchomości
miasta
Małomiceokreś|ony
w zaĘcznikuNr 1 do niniejszegozarządzenia.

s2

Wykonanieza|ządzenia powierza się KierownikowiReferatu Rozwoju
Gospodarczego.

s3

zarządzeniewchodziw życiez dniempod,ięcia'

Załączn|k
Nr 1
do zarządzeniaNr 14812009
BurmistrzaMalomice
z dnia23 03 2009r.
DziałkaN.
Pow. dz
KW

Działkanr
517110
0, 136ha
KW 35057

Adres nieruchomościi iej
opts

Nieruchomość loka|owa nr 4
po|oŻonaw Nlałomicach pr2y
u|. Kościuszki Nr 37. Udz ał
75/1000 W częściachwspó nych
budynku i pfawie uŻytkowania
wreczyslego gruntu Lokal
mieszła|nyo pow' 64'fl3 m,
Budynek podpiwniczony.
dwukondy9nacyjny+poddasze
L o k a | W y p o s a ż o nwyi n s l aa c ] e :
wodna, kana izacia, energia
elektryczna,ogrzewanie
piecowe. gaz' Działkao ksftalcie
neregubrny f dostępem do
drogro nawierzchniasfallowel

Prreznaczenie
w Planie
zagospodaaowania
przestrzennego
sposób
zagospodarowania

Brak aktualnego
planu.Zgodnieze
Studium
Uwarunkowań
iKierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego
Gminy Małomice
teren posiada
funkcjęzabudowy
mieszkaniowejlub
niskiej
wielorodrinnei.

ńośćgruntu
Termin i
w udżia|e
aktualizacia
Wańość
spŹedaż
wnoszeniaoplat nieruchomości i obciążenia
w ułtk'
za użytkowanie
wieczyste i na
wreczyste
własność
gluntu

sprzedaż
lokalu
mieszkalneg

Do 3l marca
każdegoroku
opłatyroczne
w udziale
mogą być
oddaniem
aktualizowane
gauntemw
75/1000
na skutek
użytkowanie
zmiany wańości
wreczyste,
gruntuw
I wpłata- 25 %
okresachnie
befpŻetarg
krótszych niż1
Oplaty
rok
fzecz
aoczne - 1 o/o
nalemcy
850'00zł.

34.200'00zł

BRAK

Terminztożenia
wnrosxuprzez
osoby' którym
prfystuguie
pierwszeństwow
nabyciu
nieruchomości
na
podstawieań. 34

16.04.2009r.

