
WOJT GMINY POPIELOW

ZARZADZENIE NR 01 S2/&&/2009
Wojta Gminy Popielow
z dnia 04 wrzesnia 2009 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomosci niezabudowanej
polozonej Popielowie przy ulicy Powstancow , dzialka nr 1217/145 km.2 obr?b Popielow i
ogtoszenia wykazu nieruchomosci oraz ustalenia ceny i zasad zbycia

Na podstawie art. 30 ust.1 , ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zmianami) oraz art.15 ust.1, art. 35 ust. 1
i ust. 2 art. 37 ust. 2 pkt. 4 , art. 67 ust. 1, i ust 3 , ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomosciami , ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pozn.
zmianami) ,oraz uchwafy Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielow z dnia 21.02. 2008 r. w
sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania, obciazania nieruchomosci gruntowych
stanowis[cych wfasnosc gminy Popielow oraz ich wydzierzawiania i wynajmowania na okres
dtuzszy niz 3 lata, zarzajdza si? co nast?puje;

§1
Przeznacza si? do zbycia (poprzez zamian?) w drodze bezprzetargowej nieruchomosc-dzialk?
gruntowa_ niezabudowana^ stanowiqca^ wlasnosc Gminy Popielow , polozona^ w miejscowosci
Popielow przy ulicy Powstancow , oznaczona^w ewidencji gruntow numerem 1217/145 km.2
obr§b Popielow o powierzchni 0,0035 ha , zapisana^w Kw Nr OP IB/00026470/5 .
na
Nieruchomosc-dziafk§ niezabudowana^ oznaczona^ w ewidencji gruntow numerem 1215/223
km.2 obr§b Popielow o powierzchni 0,0035 ha, zapisana_ w Kw Nr 17194 , potozona_ potozona^
w miejscowosci Popielow przy ulicy Powstancow , stanowistca^ wtasnosc Panstwa Gabrieli i
Norberta Bieniara .
Zamiana nastepuje w celu regulacji przebiegu granic tj uzyskania minimalnej szerokosci drogi
ewakuacyjnej (poszerzenia dzialki gminnej).

§2
Ogfasza si? wykaz nieruchomosci przeznaczonej do zbycia (zamiany) stanowia^cy zata^cznik do
niniejszego zarza_dzenia . Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogloszeh
Urz^du Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 , na stronie internetowej Urz^du Gminy w
Popielowie . Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogtoszeniu w prasie lokalnej i stronie
internetowej Urz§du Gminy w Popielowie oraz sotectwa Kartowice

§3
1 .Cen§ dziatki nr 1217/145 km.2 ustala si? w kwocie 438,00 zl netto (stownie :czterysta trzydziesci
osiem ztotych 00/100, do ceny doliczony zostanie podatek VAT - 22 % co daje cen? dziafki
534,36zt brutto (stownie :pi?cset trzydziesci cztery ztote 36/100).

2. Wartosc dziatki stanowia^cej wlasnosc Gminy Popielow jest porownywalna z wartoscia_ dziafki
zamienianej stanowia^cej wlasnosc Panstwa Gabrieli i Norberta Bieniara i nie wymaga doptaty
ze strony gminy dla Panstwa Bieniara.

S.Gmina Popielow poniesie wszelkie koszty zamiany oraz podpisania aktu notarialnego i oplat
wieczysto ksi?gowych .



§5
Warunki szczegotowe zbycia nieruchomosci niezabudowanej w drodze zamiany , okresli
protokol uzgodnieh pomi^dzy stronami zamiany .

§6
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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GMINY
w Popielowie

46-090 Popielow, ul. Opolska 13
NIP 747-10-05-087 Za*a_cznik nr 1 do Zarza_dzenia nr 0152/^8/2009

Wojta Gminy Popielow z dnia 04 wrzesnia 2009r
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany
nieruchomosci niezabudowanej potozonej Popielowie przy ulicy
Powstaiicow , dziatka nr 1217/145 km.2 obr^b Popielow i ogtoszenia
wykazu nieruchomosci oraz ustalenia ceny i zasad zbycia

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 z pozn.
zm.) podaje si? do publicznej wiadomosci przez wywieszenie na tablicy ogtoszeri w Urz^dzie Gminy w Popielowie :

W y k a z
Nieruchomosci niezabudowanej stanowiqcej wtasnosc Gminy Popielow, przeznaczonej do
zbycia w drodze zamiany , w miejscowosci Popielow ul. Powstaricow , dziatka nr 1217/145
km.2 obr§b Popielow.

1. Nieruchomosc oznaczona w operacie ewidencji gruntow Starostwa Powiatowego w Opolu
dziatka nr 1217/145 km. 2 obr§b Popielow , gmina Popielow , nieruchomosc posiada
urza_dzona_ ksi§g§ wieczysta, KW OP1B/00026470/5 prowadzona przez V Wydziat Sa^du
Rejowego w Brzegu bez obciajeri , ograniczeti i zobowiazan .

2.Powierzchnia dziatki wedtug ewidencji gruntow 0,0035 ha , uzytek gruntowy Bi -0,0035 ha,

3.Nieruchomosc niezabudowana uzytkowana w cz^sci jako tereny zielone -trawniki o
nieregularnym ksztatcie , teren ptaski, nie posiada bezposredniego dost^pu do drogi publicznej,
przeznaczona do zamiany w celu regulacji przebiegu granic .

4.Przeznaczenie - w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Popielow tereny
na ktorych potozona jest nieruchomosc oznaczone sa^ symbolem UPo co stanowi teren uslug
publicznych oswiaty, dziatka nr 1217/145 km.2 obr^b Popielow przeznaczona do zbycia w
drodze zamiany na dziatk? nr 1215/223 km.2 o powierzchni 0,0035 -bez doptat.

5.Nieruchomosc przeznaczona do sprzedazy w trybie bezprzetargowym (zamiana ).

6.Cena dziatki - 438,00 zl netto (stownie :czterysta trzydziesci osiem ztotych 00/100, do ceny
doliczony zostanie podatek VAT - 22 % co daje cen§ dziatki 534,36zJ brutto (stownie :pi§cset
trzydziesci cztery ztote 36/100).

7.Termin zaptaty za nieruchomosc i wniesienia optat -zamiana bez doptat.

S.Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomosci przez wywieszenie na tablicy ogtoszeri w
siedzibie Urz^du Gminy w Popielowie na okres 21 dni . Wywieszono 04.09.2009r - do
25 .09.2009r. Osoby, ktorym przystuguje pierwszeristwo w nabyciu nieruchomosci na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami I
tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z poz. zm./ proszone sa^o ztozenie wniosku o
nabycie do dnia 20.10.2009r.

Przygotowat: T.Hyszczyn


