lrilAŁolvl|c
BURlv||sTRZ
Maja1
Pl. Konstytucji3
67.320MAŁoMIcE

z^rządzenie
Nr |62Doo9
BurmistrzMalomic
z dnia18.05.2009
r.
W sprawie p|zeznaczenia do sprzedaży |oka|i mieszka|nych W drodze
bezprzetargowejna rzecz najemcy położonychna terenie miasta Małomice'
Na podstaw.eań' 30 ust' 2 pkt' 3 ustawyz dnia 8 marca '1990r'' o samoŻądzie
gminnym(tekstjedno|ity:
z 2oo1r.,Dz. U. Nr 142,poz. 1591)i ań' 25 ust' 1, art.35. ań' 37
Ust'2 pkt.1,ustawyz dnia 21 sierpnia1997r', o gospodarcenieruchomościami
( Dz' U'
z 2004 r'' N| 261' poz' 2603 ze zm')' oraz UchwałyNr xxx||/218/2009Rady Miejskiej
w |\.Iałomjcach
z dnia 27 kwietnja2009 r' w sprawieWyrażenia
zgody na udzieleniebonifikaty
od ceny spŻedaży |oka|i mieszka|nychzbywanych na ęecz najemcóW W trybie
oezprzerargowym
zarządzamco następuie:

s1

Przeznacza się do zbycia |oka|mieszka|nyz zasobu nieruchomości
miasta
Malomiceokreślony
W załącznikuNr 1 do niniejszegozarządzenia'

s2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju
Gospodarczego.

s3

zarządzenieWchodziW życjez dniempodjęcia'

załączn.k
Nr ,1
do zaŻądzeniaN| 218|2009
BurmislŻaMalomice
z dnia18 05 2009r.

DziałkaNr
Pow. dz
KW

Dzialka nr
1A2t'l
0,0629ha
KW 32035

Adres nie.uchomościi ie'
oprs

Nieruchomość
|oka|owanr 2
po|ożona
W Małomicachpr2y
ul' słowiańskiejnr 1. Udział
185/1000w częściach
prawie
wspó|nychbudynkLr
użyl|oWania
wieczystego
gruntu.Lokalmieszkalnyo
pow.46,95 m1 oraz pom.w
budynkugospodarczeo pow.
użnkowe]3'66 m,' Budynek
podpiwniczony
cf ęściowo
poddasze
dwukondygnacyjny+

Pazeznaczenie
w planie
zagosPodarcwania
pr2estŹennego
sposób
zagospodarowania

Brak aktualnego
planu.Zgodnieze
Studium
Uwarunkowań
iKierunków
Zagospodaaowania
PEestr2ennego
Gminy Małomice
teren posiada
funkcję zabudowy
mieszkaniowej
lub niskiei
LołaIwyposażony
w
wielorodzinnei.
insla|aci€ :wodna'kana|izacia'
energiaeleklryczna,
ogŻewaniewłasne'Działkao
ksz|ałcie
niereguIarny
z
dostępem
do drogio
nawierzchni
asfaliowej.

Rodzai zbycia

sprżedaż|oka|u
mieszkalnego
wtaz z
oddaniem
gruntemw
użytkowanie
wieczyste,
w drodre
bezpŻetargowej
na tzecf
naJemcy

Terminzłożenia
Wańość
Termini
wniosku ptzez
gruntu w
aktualizacia
wańośó
Zobowi+ania
osoby' Kórym
udziale
wnoszenia opłat nie]uchomości i obciążenia
Prrysluguie
pielwśzeństwow
sprzedaż
za uźytkowanie
w Uźytk.
wieczyste
nabyciu
gruntu
/vieczystei na
nierUchomości
na
podstawieań. 34
własność
ust.lDktliDkt2
960,00 rt.
w ualziale
185/1000
I wptata- 25
.h
opłaty
aoczne -'l o/.

Do 3l marca
każdegoroku
opłatyloczne
mogą być
aktualizowane
na skutek
zmiany wańości
gaumuw
okrcsach nie
krótszych niż1
rok

23.450'00zł

BRAK

11 czerwca 2009 r.

