
Zarządzenie Nr 9(7/2019

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

z dnia {0 lipca 2019 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze 
zm.) zarządza się co następuje:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości oznaczonej numerami 647/13, 
647/14, 647/15, 647/16, 647/17 i 647/18 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 
stanowiącej mienie komunalne położonej w Makowie Mazowieckim przy ul. Jaśminowej 
wymienionej w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim, a informacja o wywieszeniu wykazu będzie 
zamieszczona w „Tygodniku Ostrołęckim - Tygodnik w Makowie” i na stronie internetowej 
miasta.

§3

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

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do zarządzenia Nr 9 O /2019 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 
z dnia <(9 lipca 2019 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE KOMUNALNE PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 
W DRODZE PRZETARGU

NrKW Nr działki Pow. działki 
(ha)

Położenie Przeznaczenie 
nieruchomości 
w planie i sposób jej 
zagospodarowania

Opis nieruchomości Forma 
sprzedaży

Cena 
nieruchomości 
netto w zł

Podatek 
VAT 23 % 
w zł

OSIP/OOO 
16463/0

647/13
647/14
647/15
647/16
647/17
647/18

0,0800
0,0359
0,0843
0,0800
0,0800
0,0800

Maków 
Mazowiecki 
ul. Jaśminowa

Zabudowa usługowa 
i zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna w formie 
wolnostojącej - symbol 
4.U,MN.

nieruchomość 
niezabudowana z 
możliwością 
doprowadzenia 
instalacji wodno
kanalizacyjnej i 
elektrycznej, na 
działce Nr 647/15 
znajduje się słupowa 
stacja 
transformatorowa 
oraz przebiegają 
linie energetyczne 
średniego i niskiego 
napięcia.

własność 96500,00 22195,00

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości mają osoby będące poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed 
dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobierców, jeżeli złożą wniosek o nabyciu przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 
ust. 1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. z
Podstawa wywieszenia wykazu: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2O18.r., poz. 2204 ze zm.).
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