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zarządzenieNr l6l/2009
Burmistrz Malomic
z dnia 18.05.2009
r.

W sprawie p|zeznaczenia do sprzedaży |okali mieszka|nych W drodze
bezprzetargowejna rzecz na.iemcypołoŹonychna terenie miasta Małomice.
Na podstawieart. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawyz dnia 8 marca 1990 r.' o samoządz.e
gminnym(tekstjedno|ityz2001r',Dz' U. Nr 142'poz. '1591)
iań' 25 ust.1, ań' 35, ań. 37
( Dz. U.
ust,2 pkt''1'ustawyz dnia 21 sierpnia1997r.' o gospodarcenieruchomościami
z 2004 r'. Nr 261, poz' 2603 ze zm.), o|az UchwałyNr xxx||l221|2oo9Rady li|iejskiej
z dnia 27 kwietnia2009 r. W sprawieWyrażenia
zgody na udzie|eniebonifikaty
W Małomicach
od ceny spŻedaży |oka|i mieszka|nychzbywanych na rzecz najemcóW W trybie
oezprzerargowym
zarządzamco następuje:

sl

miasta
Przeznacza się do zbyc'a |okal mieszka|nyz zasobu nieruchomości
w załącznikuNr 1 do niniejszegozarządzenia.
Malomiceokreślony

s2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju

Gńśnń.]^r^7A.t^

s3

WchodziW życiez dniempodjęcia'
zarządzenie

załącznikNr 1
do zarządzeniaNr 161/2009
Burmi6trza|Małomice
z dnia '18.05.2009
r.

oziałkaNr
KW

Działka nr
208t2
0,0649 ha
KW 37283

Ad]es nieruchomościi jej
oprs

Nieruchoność|oka|owanr4
po|ożona
w Matomicachprzy
u|.Jana Pawła||nr 15' Udział
34/100Wczęściach
wspó|nych
budynkui prawieużytkowania
wieczyslegogrLrntuLokal
mieszkalnyo pow 57,20 m,
oraz pom.w budynk',|
gospodalcze o pow' użytkowei
6,20 m? ipomieszczenae
w
piwnicyo pow'uŻytkowej
3'20 m,, Budynekczęściowo
+
dwukondygnacyjny
poddaszeużytkowe'
Lokalwyposaionyw
instalacje:
wodna,kanalizacja,
gaz
energiaelektryczna.
Dfiałkao ksz|a|cieregu|arnym.
zbIiżonym
do proslokąta'
doslępemdo drog o
nawierzchni
asfaltowej.

Przeznaczenie
w planie
fagospodarowania
prŹestżennego
sposób
zagospodarcwania

Bńk aktuaInego
planu.Zgodnieze
Studium
lJwa]unkowań
iKierunków
Zagospodarowania
Praestrzennego
Gminy Małomice
teaenposiada
funkcjęzabudowy
mieszkaniowej.

Wańość

Rodzaj zbycia

gruntu w
udziale
spżedaż
w użytk'
własność

Te'min zloż€nia
Te.min i
wniosku przez
aktualizacia
Wańość
nta
osoby' którym
prz}'sług
wnoszenia opłat nieruchomości iobciążenia
uje
pierwszeństwow
za użytkowanie
w.ecżysle
nabyciu
gtuntu
nie]uchomościna
podstaw.eań. 34
ust.loktiiokt2

sprzedaż lokaIu
Do 31 marca
mieszkalnego
2.o40,o0zł. każdegoroku
wfaz z
opłatyroczne
oddaniem
w udziale
mogąbyć
gruntemw
aktualizowane
uźytkowanie
34t',t00
na skutek
wieczyste,
zmiany wańości
gauntuw
w drodze
berprzetargowej I wplata - 25
okresach nie
./.
na tfecz
krótszych niż1
najemcy
rok

opłaty

toczne ' l yo

37.300,00zl

11 czerwca 2009 r.

