JT GMINY POPIELOW
ZARZADZENIE NR 01527..?.?.{.72009
Wojta Gminy Popielow
z dnia 22 grudnia 2009 r

w sprawie warunkow odptatnego nabycia na rzecz gminy Popielow
niezabudowanej nr 1390/195 km.1 obr§b Popielow potozonej w Popielowie

dzialki

Na podstawie art. 30 ust,1 , art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorzqdzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zmianami) art. 25 ust 1 , ust
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami, (tekst jednolity Dz. U. z
2004r. Nr 261, poz. 2603 z pozn. zmianami) , §6 ust.3 Uchwaty Nr XVI/109/08 Rady Gminy
Popielow z dnia 21.02. 2008 r. w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania, obciqzania
nieruchomosci gruntowych stanowiqcych wtasnosc gminy Popielow oraz ich wydzierzawiania i
wynajmowania na okres dtuzszy niz 3 lata (z pozn. zm ) oraz Uchwaty nr XXXI1/218/2009 Rady
Gminy Popielow z dnia 06 sierpnia 2009 r w sprawie wyrazenia zgody na odplatne nabycie
nieruchomosci niezabudowanej w Popielowie tj czqsci dziatki nr 195 km.1 obr$b Popielow ,
zarzadza si§ co nast^puje;

§1
Nabyc na rzecz gminy Popielow nieruchomosc niezabudowanat, potozona w Popielowie przy
ulicy Dworcowej , dziatka nr 1390/195 km.1 obr§b Popielow o powierzchni 0,1250 ha , dla
ktorej w Sadzie Rejonowym w Brzegu prowadzona jest ksi^ga wieczysta KVV 14004 .
§2
1. Z ustalonej ceny nabycia w kwocie 28125,0 zt zaptacic wtascicielowi dziatki nr 1390/195 km.1
pozostata, cz§sc ceny nabycia w kwocie 8125,00zt (stownie :osiem tysi^cy sto dwadziescia
pi?c ztotych 00/100), tytutem zadatku zaptacono 20000,00 zl ( stownie: dwadziescia tysi^cy
ztotych 00/100), ktory zostat zaliczony na poczet ceny nabycia dziatki 1390/195 km.1 .
2. Cena nabycia 1-go ara (0,01 QOha ) ustalona zostata w rokowaniach w kwocie 2250,00 zt
(stownie: dwa tysia^ce dwiescie pi^cdziesiaj ztotych 00/100)
§3
Gmina Popielow nieruchomosc okreslona^ w §1 przeznaczy pod budow§ Remizy Strazackiej w
Popielowie wraz z placem manewrowym
§4
Warunki szczegotowe nabycia nieruchomosci okreslone zostana_ w protokole uzgodnieh
pomi^dzy stronami.
§5
Zarzqdzenie stanowi podstaw? do zawarcia umowy notarialnej.

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

Radca
Gm.

