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WOJT GMINY POPIELOW

ZARZAJDZENIE NR 01521 oft/2009
Wojta Gminy Popielow
z dnia 10 wrzesnia 2009 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci zabudowanej budynkiem po bytej
Szkole w Kurzniach wraz z budynkiem gospodarczym , dzialka nr 150 km.1 obr$b Kurznie
potozonej przy ulicy A. Mickiewicza 25, 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zmianami) oraz art. 35 ust 1 i ust 2 , art. 37 ust 1 ,
atr.38 , art. 40 ust.1 pkt.1 , art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 , art.70 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomosciami, (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z
pozn. zmianami) , Rozporzajdzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowah na zbycie nieruchomosci tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z pozn. zmianami) oraz uchwaty Nr XVI/109/08
Rady Gminy Popielow z dnia 21.02. 2008 r. w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania,
obcia^zania nieruchomosci gruntowych stanowiapych wlasnosc gminy Popielow oraz ich
wydzierzawiania i wynajmowania na okres dJuzszy niz 3 lata (z pozn. zm), uchwaly Nr
XXX/199/2009 Rady Gminy Popielow z dnia 23.04.2009 r. w sprawie wyrazenia zgody na
zbycie nieruchomosci , potozonej w Kurzniach przy ulicy A. Mickiewicza nr 25 , dziatka nr 150
km.1 .zbudowanej budynkiem po bytej Szkole w Kurzniach wraz z budynkiem gospodarczym i
gruntem zarzadza si? co nast?puje;

§1

Przeznacza si? do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosc
zabudowana. budynkiem po bytej Szkole w Kurzniach , budynkiem gospodarczym wraz z
gruntem , stanowia^ca. wfasnosc Gminy Popielow , potozona^ w miejscowosci Kurznie przy ulicy
A. Mickiewicza 25 , oznaczonst w ewidencji gruntow -dziatka nr 150 km.1 obr§b Kurznie , o
powierzchni 0,1419 ha , zapisana_w Kw Nr OP1B/00026470/5 .

§2

Ogtasza si? wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy stanowia^cym zals[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 Kurznie .

§3

I.Ustala si? cen? wywotawcza, do I przetargu ustnego nieograniczonego za nieruchomosc
zabudowana. opisana^ w § 1 w wysokosci 434 032,00 zt netto (stownie : czterysta trzydziesci
cztery tysia.ce trzydziesci dwa ztote 00/100 zwolnione z podatku VAT).
2.Nabywca oprocz wylicytowanej ceny za nieruchomosc poniesie koszty wykonania operatu
szacunkowego -854,00 zt .geodezyjnego wznowienia granic dzialki nr 150km. obr?b Kurznie -
793,00zf , wypisu i wyrysu z ewidencji gruntow -120,00zt, odpisu z KW -30,00zf platne przed
podpisaniem aktu notarialnego oraz koszty przepisu notarialnego platne po jego podpisaniu .



§4

Ustala si§ wadium w wysokosci 45 000,00 zl (stownie :czterdziesci pi§6 tysi^cy ztotych 00/100).

§5

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

ski



UKZAD GMINY
w Popielowie Zaî cznik nr 1 do Zarza^dzenia nr 0152/3 '̂ 72009

6-090 Popielow, ul. Opolska 13 Wojta Gminy Popielow z dnia 10 wrzesnia 2009r
NIP 747-10-05-087 W sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci

zabudowanej budynkiem po bytej Szkole w Kurzniach wraz z
budynkiem gospodarczym , dziatka nr 150 km.1 obr§b Kurznie
potozonej przy ulicy A. Mickiewicza 25, ogtoszenia wykazu oraz
ustalenia ceny wywotawczej

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 ogtoszen
w Urz?dzie Gminy w Popielowie :

Wy ka z
Nieruchomosci zabudowanej stanowia_cej wtasnosc Gminy Popielow,
potozonej w miejscowosci Kurznie przy ul. A. Mickiewicza 25 ,dziatka
nr 150 km.1 obr§b Kurznie , przeznaczonej do sprzedazy w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.

1. Nieruchomosc zabudowana potozona w Kurzniach przy ul. A. Mickiewicza 25 , dziatka nr 150
km.1 obr^b Kurznie , gmina Popielow , nieruchomosc posiada urzajdzona^ ksi§g§ wieczystsi
KW OP1B/00026470/5 prowadzona^ przez V Wydziat Sqdu Rejowego w Brzegu .nieruchomosc
wolna jest od obciazeh , ograniczeii i zobowiqzan .

2.Powierzchnia dziatki wedtug ewidencji gruntow 0,1419 ha , uzytek gruntowy B 0,1419 ha,
S.Nieruchomosc-dziatka zabudowana budynkiem bytej Szkoty w Kurzniach wraz z cz§scia_

mieszkalna^ dla nauczycieli o powierzchni uzytkowej 308,7m 2 i budynkiem gospodarczym
o powierzchni uzytkowej 55,0 m2. Budynek Szkofy podpiwniczony pî trowy : parter 157,2m2 p.u.
pie.tro 151,50 m2 p.u. i poddasze nieuzytkowe , wyposazony w instalacje elektryczna^ ,
wodociajgowa , kanalizacyjna_ -szambo , grzewcza^ -C.O do wymiany .Budynek murowany
z cegty petnej , wi^zba dachowa drewniana , kryta dachowka^ , stolarka okienno-drzwiowa
drewniana. Budynek gospodarczy :parterowy sktadajajcy si§ z 3 pomieszczeh , mury z cegty
petnej , wi^zba dachowa drewniana , kryta dachowka^ Nieruchomosc ogrodzona, w ksztatcie
prostokajta, dojazd dobry dtuzszym bokiem przylega do urza^dzonej drogi powiatowej
0 nawierzchni asfaltowej , drugim do drogi gminnej gruntowej , jednym krotszym bokami
przylega do zabudowy mieszkaniowej , drugim do dziatki Parafii Rzymskokatolickiej (kosciot), w
bezposrednim sa_siedztwie sieci wodociajgowa , elektroenergetyczna i telefoniczna , brak
kanalizacji sanitarnej.

4.Przeznaczonie - wies Kurznie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy
Popielow , tereny na ktorych potozona jest nieruchomosc oznaczone jest symbolem U 1 co
stanowi obszar dominuja^cej zabudowy ustugowo -mieszkaniowej , dziatka zabudowana
budynkiem bytej Szkoty w Kurzniach wraz z cz^scist mieszkalna dla nauczycieli i budynkiem
gospodarczym , teren wokot budynkow urzqdzony .

5.Nieruchomosc przeznaczona do sprzedazy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .
6.Cena nieruchomosci zabudowanej 434 032,00 z\o ( stownie :czterysta trzydziesci cztery

tysiq.ce trzydziesci dwa ztote 00/100 zwolnione z podatku VAT), w tym 14000,00 zt cena dziatki
gruntowej .

7.Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomosci przez wywieszenie na tablicy ogtoszen
w siedzibie Urz^du Gminy w Popielowie na okres 21 dni . Wywieszono 10.09.2009r - do
02.10.2009r. Osoby, ktorym przystuguje pierwszeiistwo w nabyciu nieruchomosci na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami /
tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z poz. zm./ proszone sa^ o ztozenie wniosku
o nabycie do dnia 26.10.2009r

Przygotowat: T.Hyszczyn


