
WOJT GMINY POPIEiOW

ZARZADZENIE NR 0050/4tf/2013
Wojta Gminy Popielow
zdnia 12 wrzesnia 2013 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci zabudowanej budynkiem
mieszkalnym nr 77 przy ulicy Wiejskiej w Lubieni wraz z dzialkq nr 347/6 km.1 obr§b
Lubienia , ogtoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywotawczej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594) , oraz art.13 ust.1 , art. 35 ust 1 i ust 2 , art. 37 ust 1, art.40 ust.1
pktl , art. 67 ust. 1 , ust.1 a , ust.2 pkt.1 , art. 70 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomosci ami , (tj. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pozn. zmianami) ,oraz
uchwaly Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielow z dnia 21.02. 2008 r. w sprawie okreslenia
zasad nabywania, zbywania, obcia^zania nieruchomosci gruntowych stanowia^cych wtasnosc
gminy Popielow oraz ich wydzierzawiania i wynajmowania na okres dtuzszy niz 3 lata z pozn.
zmianami, uchwaty Nr IX/64/2011 Rady Gminy Popielow z dnia 26.07.2011 r. w sprawie
zbycia nieruchomosci zabudowanej potozonej w Lubieni przy ulicy Wiejskiej 77 wraz z dzialka^
nr 347/6 km.1 obr?b Lubienia , zarza_dza si? co nast?puje;

§1
Przeznacza si? do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosc
zabudowanst budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym potozonym w Lubieni przy ulicy
Wiejskiej 77 wraz z dzialka, oznaczonst numerem ewidencyjnym 347/6 km.1 obr$b Lubienia ,
o powierzchni 0,1018 ha , zapisanstw Kw Nr OP1B/00022141/2 .

§2
Ogtasza si? wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy stanowia^cy zata^cznik do
niniejszego zarza_dzenia . Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogloszen
Urz^du Gminy w Popielowie ul. Opolska 13, na stronie internetowej Urz§du Gminy
w Popielowie . Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogfoszeniu w prasie lokalnej i stronie
internetowej Urz§du Gminy w Popielowie oraz tablicy ogtoszeri solectwa Lubienia .

§3
LUstala si§ cen§ wywotawcza^ do I przetargu ustnego nieograniczonego za nieruchomosc
opisana^ w § 1 w wysokosci 44 947,00 zf netto (stownie : czterdziesci cztery tysia^ce dziewi^cset
czterdziesci siedem zlotych 00/100 ) zwolnione z podatku VAT , w tym cena dziaiki
36037,00 zt, cena budynku mieszkalnego 8910,00 zJ ( kwoty zwolnione z podatku VAT).
2.Nabywca oprocz wylicytowanej ceny za nieruchomosc poniesie koszty wykonania : operatu
szacunkowego 615,00 zt , wypisu i wyrysu z ewidencji gruntow 120,00zt, odpisu z KW 30,00zt
przed podpisaniem aktu notarialnego oraz koszty przepisu notarialnego i optat wieczysto-
ksi^gowych po jego podpisaniu .

§4
Ustala si? wadium w wysokosci 5 000,00 zt (stownie :pie.c tysi?cy ztotych 00/100).

§5
Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

Radca
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Zatqcznik nr 1 do Zarzadzenia nr 0050/'"^/2013
Wojta Gminy Popielowzdnia 12 wrzesnia 2013r
w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci
zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 77 przy ulicy Wiejskiej
w Lubieni wraz z dziatka. nr 347/6 km.1 obr§b Lubienia , ogtoszenia
wykazu oraz ustalenia ceny wywotawczej

W Y K A Z
NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAZY ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MtESZKALNYM JEDNORODZINNYM W MIEJSCOWOSCI LUBIENIA UL.WIEJS
STANOWIACEJ WLASNOSC GMINY POPIEL6W - DZIALKI NR 347/6 KM.1 OBRE_B LUBIENIA

Oznaczenie
nieruchomosci
w/g ewidencji
grunt6w

Oznaczenie w/g
ksiegi
wieczystej

Opis NieruchomoSci Przeznaczenie i sposob
zagospodarowania

Wysokosc czynszu ,terminy wnoszenia
optat

nformacja o przeznaczeniu
do sprzedazy oddania w
uzytkowanie wieczyste
najem lub dzierzawg

Oznaczenie
geodezyjne
nieruchomosci
dziatki nr 347/6
km. 1 obreb
Lubienia ,
o powierzchni
0,1018 ha;
uzytek gruntowy
RV I 0,0623ha ,
B 0,0395 ha,

NieruchomoSd
posiada
urza^dzona.
<si?g§ wieczysta.
,KW
OP1B/00022141/pomieszczert
2 prowadzona.
arzez Sa_d
^ejonowy w
Brzegu , bez
obcia.zeri i
ograniczeri

nieruchomosd zabudowana budynkiem mieszkalnym
ednorodzinnym w zfym stanie techniczym -do remontu
opitalnego oraz budynkiem gospodarczym (z uwagi na zty
stan techniczny przeznaczony do rozbidrki) budynek
mieszkalny parterowy , niepodpiwniczony , sWadaja^cy si§ z 2

i witrotapu o Ja.cznej pow. uzytkowej 30,00m2,,
wzniesiony wtechnologii murowanej (cegJa), strop drewniany ,
dach -dachowka betonowa, stolarka drzwiowa i okienna
drewniana do wymiany , brak (azienki ,ogrzewania i brak
nstalacji wodno-kanalizacyjna i c.o , instalacja elektryczna do
wymiany .Brak izolacji poziomej scian (sciany
zawilgocone).Nieruchomo§6 po*ozona w miejscowoSci
.ubienia przy ulicy Wiejskiej 77, teren ptaski dziatka w
ksztateie prostokaja, nieogrodzona, posiada dost?p do drogi o
nawierzchni utwardzonej.

Miejscowosc Lubienia posiada
aktualny plan zagospodarowania
przestrzennego , teren na kt6rym
ootozona jest dziatka oznaczony jest
symbolem MU(1-6)-tereny
zabudowy mieszkaniowo-ustugowej.

Cena za nieruchomoSc 44947,00zt (kwota
zwolniona z podatku VAT) w tym cena dziatki
36037,20 , cena budynku 8910,00zt (kwoty
zwolnione z podatku VAT)

NieruchomoSc przeznaczona
do sprzedazy w trybie
przetargu ustnego
nieograniczonego.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomoSci przez wywieszenie na tablicy ogtoszen w siedzibie Urz§du Gminy w Popielowie na okres 21 dni . Wywieszono 13.09.2013r - do 04.10.2013r. Osoby, ktbrym
przystuguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo&ciami I tekst jednolity z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z p6zn.
zm./ proszone sa, o ztozenie wniosku o nabycie do dnia 28.10.2013r
Przygotowat: T.Hyszczyn

riski


