
JT UMINY POPIELOW

ZARZ^DZENIE NR 0152/.ii!<.i../2010
Wojta Gminy Popielow
zdnia 20 sierpnia 2010 r.

w sprawie ogtoszenia i przeznaczenia do sprzedazy w III przetargu ustnym
nieograniczonym nieruchomosci zabudowanej poJozonej w Kartowicach przy ulicy
Skmecznej 24 wraz z dziatka. nr 269/48 km.2 oraz ustalenia ceny wywolawczej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzajdzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zmianami) oraz art. 37 ust 1 , art. 39 ust 2 , art. 40
ust 1 pkt 1, art. 67 ust 1 , ust 1a , ust 2 pkt 2 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), Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowari na zbycie nieruchomosci (tekst jednolity Dz.
U. z 2004 r Nr 207, poz. 2108). oraz uchwaty Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielow z dnia
21.02. 2008 r. w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania, obcia/ania nieruchomosci
gruntowych stanowiqcych wtasnosc gminy Popielow oraz ich wydzierzawiania i wynajmowania
na okres dtuzszy niz 3 lata, uchwaty Nr XXXV/247/2009 Rady Gminy Popielow z dnia
04.12.2009 r. w sprawie wyrazenia zgody na zbycie nieruchomosci zabudowanej , zarza^dza
si? co nast^puje;

§1
Ogtasza si? i przeznacza do sprzedazy w III przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomosc
zabudowansi budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym stanowiapym wtasnosc Gminy Popielow,
potozona^ w miejscowosci Kartowice przy ulicy Stoneczna 24 wraz z dziatka^ oznaczona^
ewidencji gruntow numerem 269/48 km.2 obr?b Kartowice - pow. 0,0831 ha , zapisana^w Kw Nr
OP1B/00027318/9.

§2
LUstala si? cen? wywolawcza^ do III przetargu ustnego nieograniczonego za nieruchomosc
zabudowana^ budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Kartowicach przy ulicy Slonecznej 24
opisana^w § 1 w wysokosci 100 000 ,00 z\o kwota zwolniona z podatku VAT (stownie : sto
tysi?cy ztotych 00/100 zwolnione z podatku VAT).
2.Nabywca oprocz wylicytowanej ceny za nieruchomosc ponosi koszty przygotowania
nieruchomosci do sprzedazy w kwocie 1309,00 zt brutto przed podpisaniem aktu notarialnego
oraz koszty przepisu notarialnego i optat wieczysto-ksi?gowych po jego podpisaniu .

§3
Ustala si? wadium w wysokosci 15 000,00 zl (stownie : pi?tnascie tysi?cy ztotych 00/100).

§4
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.


