
Zarządzenie Nr : ■* /2022

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

z dnia O $ grudnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne 
przeznaczonych 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 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz., 1899 ze 
zm.) zarządza się co następuje:

§1-

Podaje się do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej stanowiących mienie komunalne położonych w Makowie 
Mazowieckim stanowiące załączniki Nr 1 Nr 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 wykazu będzie 
zamieszczona w „Tygodniku Ostrołęckim” i na stronie internetowej miasta.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Inwestycji, Spraw 
Komunalnych, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 
Przestrzennego

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr J /2022 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 
z dnia O grudnia 2022 roku

Wykaz dotyczy budynku mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz ze sprzedażą gruntu

Nr działki Położenie 
i opis

Pow. 
działki 
w m2

Nr KW Przeznaczenie 
w planie

Forma 
przekazania

Powierzchnia 
użytkowa budynku 
mieszkalnego 
w m2

Cena
budynku mieszkalnego 
wraz z gruntem 
w zł

1 2 3 4 5 6 9
1360/4 Maków Mazowiecki 

ulica Armii Krajowej 44
1004 OS1P/00023534/1 zabudowa 

mieszkaniowa 
jednorodzinna 
i zabudowa 
usługowa- 
symbol 25.MN,U

budynek - własność 
grunt — własność

115,34 107.612,00

Podstawa prawna wywieszenia wykazu - art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).
Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości, bądź jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności 
tej nieruchomości przed dniem 5.12.1990 r. zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia 
wykazu.



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr if3/)/2022 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 
z dnia O grudnia 2022 r.

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Lp. Nr KW Nr działki Pow. 
działki 
w nr

Położenie Przeznaczenie nieruchomości 
w planie i sposób jej zagospodarowania

Opis 
nieruchomości

Forma 
sprzedaży

Cena 
nieruchomo 
ści netto w 

zł

Podatek 
VAT 23% 

w zł

1. OS 1 P/0000 
1304/0

1302/1 162 Maków 
Mazowiecki 
ulica Kościelna

tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zabudowy usługowej - 
symbol 12.MN,U.
Nieruchomość przeznaczona na 
poprawienie warunków' zagospodarowania 
nieruchomości przyległej.

Nieruchomość 
niezabudowana.

Na własność 13.396,00 3.081,08

Podstawa prawna wywieszenia wykazu - art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).
Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości, bądźjest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności 
tej nieruchomości przed dniem 5.12.1990 r. zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


