
Zarządzenie Nr 22/2015 

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

z dnia 8 stycznia 2015r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 35 ust. I i ust. 2, art.37ust. 2 pkt 6 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. 
poz. 518 ze zm.) zarządza się co następuje: 

§1. 

Podaje s i ę do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości oznaczonych numeramI 
1489/1 i 1489/3 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowi ących 

mienie komunalne położonych w Makowie Mazowieckim przy ulicy Sportowej 
wymienionych w wykazach stanowiących załączniki oznaczone numerami l i 2 do 
zarządzenia. 

§ 2. 

Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim, a informacja o wywieszeniu wykazów 
będzie zamieszczona w "Tygodniku Makowskim " i na stronie internetowej miasta. 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezj i, Katastru, 
Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Planowania Przestrzennego. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Za łącznik Nr ł do zarządzenia 
Nr 22120 ł 5 Burmistrza Miasta 
Maków Mazowiecki 
z dnia 8 stycznia 20 ł 5 r. 

WYKAZ 
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄC~J MIENIE KOMUNALNE 
PRZEZNACZONEJ DOSPRZEDAZY W DRODZE 
BEZPRZETARGOWEJ 

1.0znaczenie nieruchomości 
działka Nr 1489/1 położona w Makowie Mazowieckim przy ulicy 
Sportowej. 

2. Tytuł prawny nieruchomości 
KW OSIP/00051 187/8. 

3.Powierzchnia nieruchomości 0,0082 ha 

4.0pis nieruchomości 
Nieruchomość niezabudowana przeznaczona na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej Nr 1487. 

S.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
Maków Mazowiecki zatwierdzonym uchwałąNr XI/56/2003 Rady Miejskiej 
w Makowie Mazowieckim z dnia II grudnia 2003 r. nieruchomość oznaczona 
w ewidencji gruntów Nr 1489/1 przeznaczona jest w planie jako teren 
"zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa 
z usługami towarzyszącymi" - symbol MNU 

6.Cena nieruchomości 

1.887,00 zł (netto) + podatek VAT 23% tj. 431,04 

7. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom 
wymienionym wart. 34 ust. I pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościam i 

( Dz. U. z 20 l4r. poz. 518 ze zm.) na wniosek złożony w terminie nie 
krótszym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. 



• 


Załącznik Nr 2 do zarządzenia 
Nr 2212015 Burmistrza Miasta 
Maków Mazowiecki 
z dnia 8 stycznia 2015 r. 

WYKAZ 
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄC~J MIENIE KOMUNALNE 
PRZEZNACZONEJ DOSPRZEDAZY W DRODZE 
BEZPRZETARGOWEJ 

1.0znaczenie nieruchomości 
działka Nr 1489/3 położona w Makowie Mazowieckim przy ulicy 
Sportowej. 

2. Tytuł prawny nieruchomości 
KW OSIP/0005ll87/8. 

3.Powierzchnia nieruchomości 0,0320 ha 

4.0pis nieruchomości 
Nieruchomość niezabudowana przeznaczona na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej Nr Nr 1488/1 i 
430/1. 

S.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
Maków Mazowiecki zatwierdzonym uchwałąNr XII56/2003 Rady Miejskiej 
w Makowie Mazowieckim z dnia 11 grudnia 2003 r. nieruchomość oznaczona 
w ewidencji gruntów Nr 1489/3 przeznaczona jest w planie jako teren 
"zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa 
z usługami towarzyszącymi" - symbol MNU 

6.Cena nieruchomości 

6339,00 zł (netto) + podatek VAT 23% tj. 1457,97 

7. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom 
wymienionym w art. 34 ust. l pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) na wniosek złożony w terminie nie 
krótszym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. 




