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Z^rządzenie Nr 20o?o1o
Burmistrz Małomic
z dnia 15 lutego2010r.

W sp.awie przeznaczenia do sprzedaży |oka|u mieszka|nego w drodze
bezprzetargowej
na rzecz najemcypołożonego
na tereniemiastaMałomice.
Na podstawieań' 30 ust- 2 pK 3 ustawyz dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie
gminnym(tekstjedno|ity.
z2001|''Dz. U. N| 142,poz' 1591)oraz ai'34 ust'6' ań' 35 ust'
1 i2. ań' 37 ust'2 pkt 1. ań' 67 ust.1i 1a' ań' 68 ust' 1 pkt7 i 1a.ań' 72 ust-1,ust.2.ust'3
(Dz' U'
pkt 4 ustawryz dnia 21 sieĘnia 1997r'.o gospodarcenieruchomościami
z 2004r'' Nr 261' poz. 2603 ze zm')' Uchwały Nr XL|V/293/2010Rady ftIiejskjej
W Małomicach
z dnia05 |utego2010r'w sprawjewyrażenia
zgodyna udzie|enie
bonif]katy
Ioka|umieszka|nego
wGz z udziałem
w grunciezbywanymna Żecz
od ceny sprzedaży
najemcyw trybiebefpzetargowym
zaŻądzam co następu,|e:

sl

z zasobu nieruchomości
miasta
Przeznaczasię do Zbycia|oka|mieszka|ny
w zdlącznikuNr 1 do niniejszego
zarządzenia'
Małomiceokreś|ony

s2

Wykonanie zaŻądzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju
Gospodarczego.

s3

zarządzeniewchodziW życiez dniempodjęcia'

załącznikNr 1
do zaŻądzeniaNr 200/2010
Burmislrfa Małomice
z dnia 15 lutego2010r.
Działka Nr
Pow. dz
KW

Ad.es nieruchomościI lej
opis

Pazeznacrenie
w planie
zagosPodarowania
pŻestrzennego

Rodzaj zbycia

sposób
zagospooarowanra

Działkanr
51717
0,0882ha
KW 31735

Nieruchomość |oka|owa nr 3
położonaw Małomicach przy
u|. |M'c' skłodowskiej 4
Udział203/1000w częścach
wspÓ|nych budynku i prawie
użytkowaniawieczyslego
gruntu Lokal rnleszka ny o
pow 70,22 m' oraz pom. w
DuoynKugospooarcze o pow
Użlkowej 5'50 mf oraz
Pomieszczenie w piwnicy o
pow' Uż},lkowej7'40 m,
dwukondygnacyjny+
poddasze użlkowe
LokaIwyposażonyW
nstalacje wodna, kana izacja
energia eleklryczna
ogzewanie w|asne Dzrałkao
kształce n]ereglrIarnym.
d o s t ę p e md o d r o g i o
n awierzchni asfa towej

Brak aktualnego
planu.Zgodnieze
Studium
iKierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego
GminyMałomice
terenposiada
funkcjęzabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
lub
niskiej
wielorodzinnej.

Terminzłożenia
Wańośó
Termin i
wniosku przez
gruntuw
aktualiracja
Wańość
bowiązania
osoby' którym
udziale
wnoszenia opłat nieruchomości iobciąźenia
przysługuje
sprzedaż
za użytkowanie
pierwszeństwoW
w uŹytk.
nabyciu
gruntu
czyste i na
nieruchomości
na
własność
podstawieań. 34
ust. I pkt 'l i pkt 2

sprzedaż|okaIu
'l.400'00
mieszkalnego
zł.
wlazz
oddaniem
w udziale
gruntemw
użytkowanie
203/1000
wieczyste,
w dtodze
be2przetargowej I wpłata- 25
na rzecz
%
najemcy
opłaty
aoczne - 1 Y!

Do 31 marca
każdegoroku
opłatyroczne
mogą być
aktualizowane
na skutek
zmiany Wańości
gruntuw
okresachnie
krótszychniż'l
rox

6'|.300,00
zł

BRAK

02 kwietnia2010r.

Niniejszy wykaf Zostałwy\-vieszonyna tablicy ogłoszeń,na okes 2l dni, tj. o(l dnia 19 lutego 2010r. do dnia 12 nralca 20l0r'

