
WOJT GMINY POPIELOW

ZARZADZENIE NR 0152/^/2010
Wojta Gminy Popielow
z dnia 09 lipca 2010 r.

wsprawie ogtoszenia i przeznaczenia do dzierzawy nieruchomosci niezabudowanej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym ( Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zmianami) art. 13 ust.1 , art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomosciami , ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603z
pozn. zmianami) ,uchwata_ Nr XXVI/228/2001 Rady Gminy w Popielowie z dnia 29 listopada
2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierzawnego za gruntu stanowiace wtasnosc
Gminy oraz uchwafy NR H/9/2002 Rady Gminy w Popielowie z dnia 10 grudnia 2002 w sprawie
wprowadzenia zmiany do uchwafy Nr XXVI/228/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. oraz §15 ust.2
uchwafy Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielow z dnia 21.02. 2008 r. w sprawie okreslenia
zasad nabywania, zbywania, obciazania nieruchomosci gruntowych stanowiapych wtasnosc
gminy Popielow oraz ich wydzierzawiania i wynajmowania na okres dtuzszy niz 3 lata (z pozn.
zm ) , zarzqdza si§ co nast^puje;

§1

Ogtasza si§ i przeznacza do dzierzawy na kolejny okres 3 lat na cele rolne , nieruchomosc
niezabudowana. potozona^ w miejscowosci Kartowice - dzialka 422/2 km.2 obr^b Kartowice
o powierzchni 0,4600 ha wymieniona^ w wykazie stanowia^cym zata^cznik do niniejszego
Zarza^dzenia .

§2

Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogJoszeniu w prasie lokalnej i stronie internetowej
Urzedu Gminy w Popielowie oraz sotectwa Karlowice a wykaz o ktorym mowa w §1 podlega
wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 ,
na stronie internetowej Urzedu Gminy w Popielowie .

§3

Czynsz za dzierzaw§ nieruchomosci okreslonych w § 1 ustala si§ w wysokosci 0,02 zt/m2 co
daje 0,4600ha xO,02 zl=92,00zt rocznie, zw z podatku VAT.

§4
Szczegotowe warunki okresli umowa dzierzawy.

§5
Zarzajteenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

zyriski



Zal^cznik do Zarz^dzenia nr 01 521 &I2Q1Q
Wqjta Gminy Popielow z dnia 09 lipca 201 Or

Wsprawie ogtoszenia i przeznaczenia do
dzierzawy nieruchomosci niezabudowanej

Na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 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 , ze przeznaczona jest do dzierzawy w trybie bezprzetargowym nastepujaca
nieruchomosc :

W y k a z

Nieruchomosci niezabudowanej przeznaczonej do dzierzawy stanowiqcej wtasnosc
Gminy Popielow oznaczonej numerem ewidencyjnym 422/2 km.2 obr$b Kartowice

1. Nieruchomosc oznaczona w operacie ewidencji gruntow numerem 422/2 km.2 obr§b
Kartowice ,o powierzchni- 0,4600ha ,w tym uzytek gr. RV -0,2500 ha, RVI -0,1100 ha ;
PsV-0,1100ha

2. Nieruchomosci posiadaja_ urzajdzona^ ksi^ge wieczysta^ , KW OP1B/00020986/3
prowadzonaw przez Sajd Rejonowy w Brzegu , bez obcia_zeri, nieruchomosc do 31
sierpnia 201 Or jest przedmiotem dzierzawy .

3. Nieruchomosc niezabudowana , potozona w miejscowosci Kartowice , dziatka w
ksztatcie prostokate majXce dost^p do drogi -ulica Mtyhska , dziatka o sredniej kulturze
rolnej zagospodarowana jako pole orne i pastwisko .

4.Miejscowosc Kartowice posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego ,
dziatka nr 422/2m.2 potozona jest na terenie oznaczonym symbolem 2RZ co stanowi
trwate uzytki zielone , nieruchomosc uzytkowana rolniczo .

S.Czynsz dzierzawny w kwocie 0,02 zJ/m2 co daje , 0,4600ha x 0,02 zt=92,00zt rocznie,
zw z podatku VAT, ponadto dzierzawca ponosi optaty z tytutu podatku rolnego wg
nakazow ptatniczych .

6-Termin wnoszenia optat - 31 grudnia kazdego roku, na podstawie otrzymanej faktury ;
za ostatni okres dzierzawy ptatne do ostatniego dnia dzierzawy na podstawie otrzymanej
faktury.

7.Stawka czynszu b^dzie waloryzowana corocznie o roczny wskaznik wzrostu cen i
towarow i ustug konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS .

8. Nieruchomosc wydzierzawiana jest na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym ,na
kolejny okres po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat .

Q.Szczegotowe warunki okreslone zostana^ w umowie dzierzawy,

lO.Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy zostaje podany do publicznej
wiadomosci na okres 21 dni tj. od 09. 07. 201 Or. do 30. 07.201 Or. przez wywieszenie na
tablicy ogtoszeh w Urz^dzie Gminy w Popielowie.

Przygotowat : T.Hyszczyn


