
WOJT GMINY POPIELOW
ZARZAJ3ZENIE NR 0050/^/2012
Wojta Gminy Popielow
z dnia 12 kwietnia 2012 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym w Kartowicach ul. Stoneczna 6 , dziatka nr 269/57 km.2
obreb Kartowice , ustalenia ceny i zasad zbycia nieruchomosci dla najemcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzajdzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zmianami) oraz art.13 ust.1 , art. 37
ust.2 pkt.1 w zwiazku z art. 34 ust.1 pkt 3 , art. 67 ust. 1, u»t.1a i ust 3 ,art.68 ust.1 pkt.7,
ust.1 a, art.70 ust 2 , ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami
, (tj. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pozn. zmianami) , oraz uchwaty Nr XVI/109/08 Rady
Gminy Popielow z dnia 21.02.2008 r. w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania,
obciazania nieruchomosci gruntowych stanowia^cych wtasnosc gminy Popielow oraz ich
wydzierzawiania i wynajmowania na okres dtuzszy niz 3 lata (z pozn .zm), uchwaty Nr
XV/106/2012 Rady Gminy Popielow z dnia 22.03.2012r. w sprawie wyrazenia zgody na
zbycie nieruchomosci zabudowanej potozonej w Kartowicach oraz uchwaty Nr
XV/107/2012 Rady Gminy Popielow zdnia 22.03.2012 r. w sprawie wyrazenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z dziatka^, przy
ulicy Stonecznej 6 w Kartowicach -dziatka nr 269/57 km.2 obr?b Kartowice , zarzajdza
si? co nast?puje;

§1
Przeznacza si? do sprzedazy dla najemcy nieruchomosc zabudowanq. budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni uzytkowej 66,17 m2, potozonym w Kartowicach
przy ulicy Stonecznej 6, dziatka nr 269/57 km.2 obr?b Kartowice, o powierzchni 0,0830 ha ,
KW Nr OP1B/00027318/9 .

§2
LUstala si? cen? za nieruchomosc o ktorej mowa w § 1 wraz z dziatkst w wysokosci
99 056.00 zt (stownie: dziewi?cdziesiaj dziewi?c tysi?cy pi?cdziesiajt szesc ztotych 00/100
zwolniona z VAT, w tym 31582,00 zt cena dziatki pod zabudowst 67474,OOzt cena budynku
mieszkalnego jednorodzinnego).

2.Udziela si? bonifikaty dla najemcy od ceny okreslonej w § 2 ust.1 :
1) w wysokosci 50% ceny nieruchomosci jezeli nabycie nastapi za jednorazowa^

zaptata^,
2) w wysokosci 25% ceny nieruchomosci jezeli zaplata nastapi w ratach roztozonych

na 5 lat.
3) w wysokosci 10% ceny nieruchomosci jezeli zaplata nastapi w ratach roztozonych

na okres do 10 lat.

S.Ustala si? pierwszsi wptat? w wysokosci 10% -ptatna. przed podpisaniem aktu notarialnego
pozostata niesptacona cz?sc ceny roztozona na raty podlega oprocentowaniu przy
zastosowaniu stopy procentowej rownej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP,i
zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomosci.
4.Nabywca oprocz ceny za nieruchomosc poniesie koszty wykonania operatu szacunkowego
615,00 zt, wypisu i wyrysu z ewidencji gruntow 120,00zt, odpisu z KW 30,00zt przed
podpisaniem aktu notarialnego oraz koszty przepisu notarialnego po jego podpisaniu .

§3
Pozostate ustalenia zostana^ okreslone w protokole uzgodnieh.

§4
Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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Zalcjcznik nr 1 do Zarz^dzenia nr 00507 /2012
Wojta Gminy Popielow z dnia 12 kwietnia 2012r
w sprawie ogtoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do
sprzedazy dla najemcy zabudowanej budynkiem mieszkalnym w
Kartowicach ul. Stoneczna 6, dziatka nr 269/57 km.2 obreb
Kartowice.

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. z 2010 r. Nr
102, poz. 651 z pozn. zmianami) podaje si? do publicznej wiadomosci przez wywieszenie na tablicy
ogloszeri w Urzedzie Gminy w Popielowie :

Wy k a z
Nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
stanowiqcej wf asnose Gminy Popielow, w miejscowosci Kartowice ul.
Stoneczna 6 ,dziatka nr 269/57 km.2 przeznaczonej do sprzedazy

1. Nieruchomosc zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Kartowicach
ul. Stoneczna nr 6 , dziatka nr 269/57 km.2 obr§b Kartowice gmina Popielow, nieruchomosc
posiada urzajdzona^ ksi§g§ wieczysta^ KW OP1B/00027318/9 bez obcî zeri i ograniczeii,
prowadzona^ przez V Wydziat Sa^du Rejowego w Brzegu .

2.Powierzchnia dziatki wedtug ewidencji gruntow 0,0830 ha , uzytek gruntowy B 0,0830 ha,
powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego 66,17 m2

3.Nieruchomosc zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym,
niepodpiwniczonym w stanie technicznym dobrym, sktadaja^cym si? z 3 pokoi, tazienki, spizarni
kuchni i korytarza , wzniesiony w technologii szkieletu drewnianego, strop drewniany, wi^zba
drewniana, dach z ptyty bitumicznej, stolarka okienna plastikowa, ogrzewanie elektryczne,
wyposazony w instalacje wod-kan., elektryczna^, nieruchomosc ogrodzona, w ksztatcie
prostoka^ta, dojazd ulica^ Stoneczna o nawierzchni asfaltowej, sa^siedztwo stanowi zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.

4.Przeznaczonie - w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kartowice tereny
na ktorych potozona jest nieruchomosc oznaczone sa^ symbolem 4 MN co stanowi tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nieruchomosc zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym .

5.Nieruchomosc przeznaczona do sprzedazy w trybie bezprzetargowym dla najemcy maj£[cego
umow§ na czas nieoznaczony .

G.Cena nieruchomosci 99 056,00 zl ( stownie :dziewi?cdziesiajt dziewi^c tysi^cy pi^cdziesiajt szesc
ztotych 00/100 kwota zwolniona z podatku VAT w tym cena dziatki 31582,00 zt, cena budynku
mieszkalnego 67474,00 zt kwoty zwolnione z podatku VAT).

7.Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomosci przez wywieszenie na tablicy ogtoszeh
w siedzibie Urz^du Gminy w Popielowie na okres 21 dni . Wywieszono 12.04.2012r - do
03.05.2012r. Osoby, ktorym przystuguje pierwszehstwo 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 2070 r. Nr 102, poz. 651 z pozn. zm./ proszone sâ  o ztozenie wniosku
o nabycie do dnia 25.05.2012r

Przygotowat: T.Hyszczyn


