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z^rządzeńe Nr 16012009
Burmistrz Malomic
z dnia 18.05.2009
r.

W sprawie pfzeznaczenia do sprzedaży |oka|i mieszka|nych W drodze
bezprzetargowej
na rzecz najemcypołożonych
na tereniemiastaMałomice'
Na podstawieań' 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.'
o samorządziegminnym(tekstjedno|ity''
z 2001r' ' Dz' U. Nr 142, poz. 1591)i aft.25
ust' 1, ań. 35, ań' 37 ust.2 pkt.1,ustawyz dnia 21 sierpnia1997 r.' o gospodarce
( Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz' 2603 ze zm'), oraz Uchwały
nieruchomościami
Nr XXX|u220l2009 Rady Miejskiej W |v|ałomicach
z dnia 27 kwietnia 2009 r'
W sprawie Wyrażeniazgody na udzie|eniebonifikatyod ceny sprzedaŹy |oka|i
m.eszkaInych
zbywanychna rzecz najemcóWWtrybiebezprzetargowym
zarządzam co następuj e :
z zasobu nieruchomości
miasta
s1 Pzeznacza się do zbycia |oka|mieszka|ny
Małomiceokreś|ony
W załącznikuNr 1 do niniejszegozarządzenia'
s2 Wykonanie zafądzenia
r:^<ń^.l2..7A^^

powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju

wchodziWŹyciez dniempodjęcia'
s3 zarządzenie
z,rP BU

zalącznik Nr I
do zarządzeniaNr 160/2009
BurmistrzaMałomice
r.
r dnia 18.05.2009

DziałkaNr
Pow. dz

Działka nr
509
0,0992ha
KW 36279

Adres nieruchomościi jei
oprs

|oka|owanr 1
Nieruchomość
położona
w Małomicachprzy
u|' KoŚcilszki nr 21. lJdział
wspólnych
28/100Wcfęściach
budynk'ri prawieuŹytkowania
wieczystegogruntu.Lokal
mieszkalny
o pow.52,10m"
oraz pom.w budynku
gospodarczeo pow. uż}.lkowe]
w
5,60 m'I pomieszcrenie
piwnicyo pow Użytkowej
5'80 m'' BudynekcfęściovJo
w
Loka wyposażony
instalacje:
wodna,kanalizacia,
energlaeleklryczna.Dzialkao
regU|atnym
zb|iżony
kształcie
do lrapezu'dostępemdo dlogi
o nawieEchniasfaltowej.

PŻeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzenne9o
sposób
zagospodatowania

Brak aktualnego
planu.Zgodnieze
Studium
Uwarunkowań
i Kierunków
Zagospodarowania
PŻest.zennego
Gminy Małomic€
teren posiada
funkcję zabudowy
mieszkaniowoustugowej.

Rodzaj zbycia

spęedaż |okalu
mieszkalnego
wraz z
oddaniem
gauntemw
uźyłkowanie
wieczyste,
w drcdze
bezprzetarg owej
na Żecz
najemcy

Terminzłożenia
wniosku pŻez
Termini
Wańość
Wańośó
Zobowiązania osoby' którym
gruntuw
aktualizacja
przysłUguje
wnoszenia opłat nieruchomości iobciążenia
udziale
pierwszeństwo
w
za użytkowanie
sprzedaż
nabyciu
wieczyste
w użytk.
nieluchomościna
gruntu
wieczystei na
podstawieań. 34
Własność
ust.lpkttipkt2
2.320,00zł.
w udziale
28/100
I wpłata- 25
vo
opłaty
rccfne - I rk

Do 31 marca
każdegoroku
oplaty roczne
mogą być
aktualizowane
na skutek
zmiany wańości
grunruw
okresach nie
krółszych niż1
toK

28.000,00zt

BRAK

11 czerwca 2009 r.

