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ZaźądzenieNr 159/2009
Burmistrz Małomic
z dnia 18.05.2009
r.

W sprawie przeznaczenia do spzedaży |oka|i mieszkalnych w orooze
bezprzetargowej
na rzecz najemcypołożonych
na lereniemiastaMałomice.
Na podstawieań. 30 ust' 2 pkt. 3 ustawyz dnia 8 marca 1990 r'' o samoŻądzie
gminnym(tekstjedno|ity;
z 2001|''Dz' U' Nr 142'poz' 1591)iań.25 ust.1' ań' 35' ań' 37
ust' 2 pkt.1,ustawyz dnia 21 sierpnia 1997 r.' o gospodarcenieruchomościami
( Dz- U.
z 2004 r.' Nr 261, poz' 2603 ze zm')' o|az UchwałyNr xxx||l222|2o09Rady Miejskiej
w Małomicach
z dnia 27 kwietnia2009 r' w sprawiewyrażeniaz9ody na udzje|eniebonifikaty
od ceny spzedaży |oka|i mieszkalnych zbywanych na zecz

najemcóW W trybie

bezpŻeta|gowym
zarządzamco następuje:

s1

Przeznacza się do zbycia |oka|mieszka|ny
z zasobu nieruchomości
miasta
Małomiceokreś|ony
W zatącznikuNr 1 do niniejszegozarządzenia.

s2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju
Gospodarczego.

s3

zaŻądzenieWchodziw życiez dniempodjęcia.

załącznikNr l
do zażądfenia Nr 159/2009
Bu.mistrza Małomice
z dnia 18.05.2009
r.

DziałkaNr
Pow, dz
KW

Działkanr
460t7
0,229ha
KW 29695

Adres nier!chomościi jej
oprs

N.eruchorność|oka|owa nr 3
położonaw Małomicach przy
u|' Kościuszki nr 1. Udział
l05/1000 w częściach
Wspó|nychbudynku prawie
uŹy|kowaniaW.eczys|ego
grunlu' Loka mieszl€ | ny o
pow 81,48 m' oraz pom. w
budynkugospodarcze o pow
użylkowej 14'65 m,' Budynek
Loka|!'Jyposażonyw
inslalacjerwodna, kanalizacla,
ogęewanie własne'Dz]ałkao
ksz|ałcieniercgUIamym
loz|oŻystym'dostępem do
bilumacznej

Ptzeznaczenie
w planie
zagospodarowania
pJzestrzennego
sposób
zagospodarowanaa

Blak aktualnego
planu.Zgodnieze
Studium
lJwarunkowań
iKierunków
Zagospodarcwania
Przeslrzennego
Gminy Malomice
teren posiada
funkcję zabudowy
mieszkaniowej.

Rodzaj zbycia

Wańość
gruntuw
udziale

sprfedaż
w !żytk.
/vaeczysteana
wlasność

Terminzłożenia
Termini
wniosku przez
aktualizacja
Wańość
zobowiązania osoby' którym
przysluguje
wnoszenia op'łat nieruchomości iobciążenia
piefwszeńsiwow
za użytkowanie
waecryste
nabyciu
gruntu
nieruchorności
na
podstawieań.34
ust.lDktliDkt2

spŻedaż|okaIu
Do 31 marca
mieszkalnego
2.,|60,00zł.
każdegoroku
waaz z
opłatyroczne
oddaniem
w udziale
mogą być
gtunremw
aktualizowane
użytkowanie
105/1000
na skutek
wieczyste,
zmiany wańości
gruntu w
w dlodze
bezprzetargowei I wpłata_ 25
okaesachnie
./.
na tzecz
krótszych niż1
naiemcy
rok
opłaty
rcczne - 1 Vr

51.100'00
zł
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f'l czerwca 2009r.

