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za|ządzenie Nr 153/2009
Burmistrza Małomic
z dnia 07 kwietnia 2009 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomościniezabudowanychw formie przetargu ustnego
nieograniczonegopołożonychna terenie Gminy Małomic.
Na podstawieart' 30 ust' 2 pkt' 3 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym(tekstjedno|ity
Dz' U. z 2oo1|' Nr142,poz.1591ze. zm' ) ań. 35 ust'1i 2' art'37
ust'1. ustawyzdnia2'1sierpnja1997r'o gospodarce
nieruchomościami
(tekstjedno|ity
Dz'
U. z 2004r., Nr 261. poz' 2603ze zm').zaEądzam co następuje:

st
PŻęznacza sję do zbycia W drodze pzetargu ustnegonieograniczonego'następujące
nieruchomości
niezabudowane
z zasobu nieruchomości
Gminy Małomice'okreś|one
W załączniku
Nr 1 do niniejszegozaządzenia.
ś2
WykonanieZaządzenia powierzasię Kierownikowi
ReferatuRozwoju.

s3
zarządzenieWchodziW życiez dniempodjęcia.

załącznjkNr 1
do zarządzenia
Nr 153/2009
Burm1stża
[/Iałomic
z dnia 07 kwietnia 2009I

wYKAz N|ERUcHoMosclPRzEzNABczoNYcHDo SPRZEDAżY
D2ialka
Nr

Dz.
74t1
'l.2g7rn2
KW
26972

Adr€ s nieruchomości
i jej opis

Nieruchomośó njezabudowana ooloiona w
Lubichowi€ gminaMałomice.
Działka Nl74/1 o
pow. 1.297mZ'gminalv|ałom
ce'
posiadab|]sk]dostępdo
Działkanieuzbrojona'
sieciwodociągowej
i e|ektrycznej
Działka ma ksfałt regu|arny. w postaci
prostokąta'
Dojazddo nieruchomości
peez drcgęfi 287/1

NieruchomośĆniezabudowana położona w
Lubichowie gminaMałomice.
Działka Nr 7413o
pow. 1.600m., gminaN''|ałomice
Działkanieuzbrojona'
posada b|iskidostępdo
'l.600m2 sieciwodociągowej
l e ektrycznej
KW
ozialka ma kształt regu|arny' w postaci
prostokąta
40168
pĘef droqenr 289,
Dojazddo nieruchomości
Dz74t3

Pżeznaczeniew p|anie
Rodzai zbycia
zagospodarowaniapriaestrzennego

I zobowi
Wartość
| ązan.ai
nieruchomości
;|j.o*

p|anu'zgodnieze I sprzedaż
Brak aktua|nego
|
studilm Uwarunkowań
iKierunków I nieruchomości |
Zagospodarowania
Przestrzennego gruntowe]
10.50o'0ofł.
+
Gminy|\,4ałom]ce
terenofnaczony
niefabudowanel
SymbolemMN p.relnacrony na
p.zetargu
w
22./"
VAT
I
cele zabudowymiesrkanowet
ustnym
I
I
jednorodzinnej
lubzabudowy
lnEograniczonymI
niskiejwielorodzinnej.
Brak aklualnegoplanu.Zgodnieze sp|zedaż
StudiumUwarunkowań
i KierUnków nteruchomoŚci
Zagospodarowania
PrzestTzennego gruntowel
Gminy Nlałomice
tereno
nrezaou0owanel
charakterzerolnym
w przetargu
ustnym
nieogranicronym

12.900'00
zł'
220/oVA1
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I
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BRAK

Termin złożeniawniosku
przoz osoby' którym
pr2ysługuje
pierwszeństwo
w nabyciunieruchonościna
podstawieart. 34 ust. 1 pkt i
okt 2

15 maj2oo9 r,

15 maj 2009 r.

