|vlAŁolvl|c
BURllilIsTRz
pl. Konstytucji3 Maja1
67-320MAŁoMIcE

zarządzenieNr 203/20l0
Burmistrz Malomic
z dnia 15lut€ g o 2010r.

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży |oka|u mieszkalnego W drodze
bezprzetargowejna rzecz najemcy potożonegona terenie miasla Małomice.
Na podstawieań' 30 ust- 2 pkt 3 ustawyz dnia 8 marca 1990 r', o samoŻądzie
gminnym(tekstjedno|ity:
z 2oo1|',Dz' U' Nr 142.poz' 1591)o|az art.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.l' ust.2. ust'3
pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r'.o gospodarcenieruchomościami
(Dz. U.
z 2004r', Nr 261' poz, 2603 ze zm-)' Uchwały Nr XL|V/289/2010Rady |vliejskiej
w Małomicach
z dnia 05 |utego2010r'w sprawiewyrazeniazgody na Udzie|eniebonifikaty
od ceny sprzedaży|oka|Umieszkalnegow|az z udzidF-ń w gruncie zbywanymna zecz
najemcyw trybiebezprzetargowym
zarządzamco następuje:

sl

Przeznacza się do zbycia |oka|mieszka|nyz zasobu nieruchomości
miasta
'l
|V|ałomice
okreś|ony
W załącznikuNr do niniejszegoza|ządzenia.

s2

Wykonanieza|ządzenia pow|erzasię KlerownikowiReferatu Rozwoju
Gospodarczego.

s3

Zarządzenie
wchodziw życiez dniempodjęcia'

Załącznik
Nr 1
do zaŻądzeniaM 20a2a1L
Burrnistrza
]\lałomice
r dnia15 ltego2010r

oziałkaNr
KW

Działkanr

1az1

0,0629ha
KW 32035

Adres nieruchomościi jej
opis

Nieruchomość |okalowa nr 1
po]ożonaw lv|ałomicachprfy
U | .s ł o w i a ń s k i e j n r 1 ' U d z a ł
253/1o00w częśc]achWspó|nych
bLldynkUi prawie użytkowana
wieczyslego gruntu Lokal
mieszkalny o pow. 59,00 m,
oraz por.. w ouoynKu
gospodarcze o pow' użytkowej
5'90 mf' Budynek częścowo
dwukondygnacyjny+poddasze
Loka1syposażony w inslaIacje]
wodna, kanalizacja,energia
eIektryczna.ogrzewaniewłasne,
Dz a]ka o ksz|ałcienieregLl|arny
z
dostępem do drcgio naw]erzchni

Pąeznaczenie
w planie
zagospodarowanra
przestrze
nnego
sposób
zagospodarowanra
Brak aktualnego
planu.Zgodnieze
Studium

sprzedaż
lokalu
mieszkalneg

iKierunków
Zagospodarowania
Pżestrzenn€ g o
GminyMałomice
teten posiada
funkcjęzabudowy
mieszkaniowej
lub niskiej
wielorodzinnej

oddaniem
gruntem w
użytkowanie
wieczyste,
w dtodze
bezpżetarg
owej na
azecz
najemcy

Telmin złożenia
ńośćgruntu
Termini
WnioskuprŹez
w udziale
aktualizacja
Wańość
osoby, którym
sprzedaż
wnoszenia optat nierUchomości iobciążenia
p|zysługuie
w użytk.
za użytkowanie
pierwszeństwow
wieczyste i na
nabyciu
gruntu
własność
nieruchomości
na
podstawieań. 34
ust.loktliokt2
1'200'00zł.

Do 31 marca
każdegoroku
29.500'00zł
w udziale
opłatyroczne
mogą być
263/1000
akluaIiżowane
na skutek
zmiany wańości
gruntuw
wpłata- 25 %
okresachnie
opłaty
krótszych niż'l
roczne - 1 Vn

02 kwietnia2010r.

Niniejszy wykaz zostałwywieszony na tablicy ogłoszcli'na okres 2] dni' tj. od dnia 19 lutego 2010r' do drria 12 narca 20]0r'

