
W6JT GMINY POPIELOW

ZARZAJDZENIE NR 0050/^/2012
Wojta Gminy Popielow
z dnia 27 wrzesnia 2012 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci zabudowanej potozonej w Lubieni
przy ulicy Wiejskiej 59 wraz z dzialkq nr 333/3 km.1 , ogtoszenia wykazu oraz ustalenia
ceny wywolawczej

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. 13 ust.1 , art. 35 ust 1 i ust 2 ,
art. 37 ust 1 , art.40 ust.1 pktl , art. 67 ust. 1 , ust.la , ust.2 pkt.1 , art. 70 ust.1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami, (tj.Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pozn.
zmianami) , oraz uchwafy Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielow z dnia 21.02. 2008 r. w
sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania, obciajania nieruchomosci gruntowych
stanowia^cych wfasnosc gminy Popielow oraz ich wydzierzawiania i wynajmowania na okres
dJuzszy niz 3 lata z pozn. zmianami, uchwaty Nr XIX/135/2012 Rady Gminy Popielow z dnia
13.09.2012 r. w sprawie wyrazenia zgody na zbycie nieruchomosci zabudowanej polozonej w
Lubieni przy ulicy Wiejskiej 59 wraz z dzialka^ nr 333/3 km.1 obreb Lubienia , zarzajdza si§ co
nastepuje;

§1
Przeznacza si§ do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosc
zabudowana^ budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym stanowia^cym wtasnosc Gminy Popielow,
potozonym w miejscowosci Lubienia przy ulicy Wiejskiej nr 59 wraz z dziatka^ oznaczonsi w
ewidencji gruntow numerem 333/3 km.1 obr^b Lubienia , o powierzchni 0,0992 ha , zapisanej
w Kw Nr OP1B/00022141/2 .

§2
Oglasza si? wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy stanowiapym zalapznik do
niniejszego zarzadzenia . Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogtoszeh
Urz^du Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 , na stronie internetowej Urzedu Gminy w
Popielowie . Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogtoszeniu w prasie lokalnej i stronie
internetowej Urzedu Gminy w Popielowie oraz na tablicy ogtoszeri sotectwa Lubienia .

§3
LUstala si§ cen§ wywofawcza^ do I przetargu ustnego nieograniczonego za nieruchomosc
zabudowana^ budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Lubieni przy ulicy Wiejskiej 59
opisana^ w § 1 w wysokosci 58 902 ,00 zt netto kwota zwolniona z podatku VAT (stownie :
piecdziesiaj osiem tysi^cy dziewi^cset dwa ztote 00/100 zwolnione z podatku VAT, w tym
36674,00 zt cena dziaJki , 22228,OOzl cena budynku mieszkalnego jednorodzinnego).
2.Nabywca oprocz wylicytowanej ceny za nieruchomosc poniesie koszty wykonania operatu
szacunkowego 799,50zt , wypisu i wyrysu z ewidencji gruntow 120,00zt, odpisu z KW 30,00zt
przed podpisaniem aktu notarialnego oraz koszty przepisu notarialnego i oplat wieczysto-
ksiegowych pojego podpisaniu .

§4
Ustala si§ wadium w wysokosci 10 000,00 zt (stownie : dziesiec tysi^cy zlotych 00/100).

§5
Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

,-. „ ^ f-- — Kupka
Radca Pfawatfv T/ pea wd//a



Zaleicznik nr 1 do Zarzcjdzenia nr 0050/^/2012
Wojta Gminy Popielow z dnia 27 wrzesnia 2012r
w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci zabudowanej
potozonej w Lubieni przy ulicy Wiejskiej 59 wraz z dzialka^ nr 333/3
km.1 , ogloszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywolawczej

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

Wy ka z
Nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
stanowiqcej wtasnosc Gminy Popielow, w miejscowosci Lubienia ul.
Wiejska 59 ,dziatka nr 333/3 km.1 przeznaczonej do sprzedazy

1.Nieruchomosc zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Lubieni ul. Wiejska 59 ,
dziatka nr 333/3 km.1 obr^b Lubienia gmina Popielow, nieruchomosc posiada urza_dzona^ ksi§g§
wieczysta^ KW OP1B/00022141/2 bez obciazen i ograniczeh , prowadzona_ przez V Wydziat
Sa_du Rejowego w Brzegu .

2.Powierzchnia dziatki wedtug ewidencji gruntow 0,0992 ha , uzytek gruntowy B 0,0992 ha,
powierzchnia uzytkowa budynku mieszkalnego 78,22 m2, powierzchnia uzytkowa cz^sci
gospodarczej 44,02 m2

3. Nieruchomosc zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym,
niepodpiwniczonym .budynek mieszkalny wraz z cz§scia_ gospodarcza^ wykonany w technologii
tradycyjnej (sciany zewne^rzne i wewn^trzne murowane z cegty, stropy Kleina wolnopodparte,
dach dwuspadowy kryty dachowka_ ceramicznsL).Budynek skfadaja^cy si§ z 4 pokoi , werandy ,
korytarza i schowka o ta^cznej powierzchni uzytkowej 78,22 m2 i 4 pomieszczeh gospodarczych o
ta^cznej powierzchni uzytkowej 44,02 m2 oraz z niezagospodarowanego strychu . Stan
techniczny catego budynku zly-wymaga remontu kapitalnego wszystkich elementow
budowlanych, stolarki drzwiowej, okiennej i instalacji elektrycznej wewn^trznej i zewne^rznej.
Brak wewn^trznej instalacji wod -kan , c.o oraz szamba. Dziatka w ksztalcie prostokate,
posiada dostep do urza^dzonej drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej- ulicy Wiejskiej,
sa^siedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

4.Przeznaczonie - w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Lubienia tereny
na ktorych potozona jest nieruchomosc oznaczone sa_ symbolem MU(2) co stanowi tereny
zabudowy mieszkaniowej ustugowej .

5. Nieruchomosc przeznaczona do sprzedazy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .

6.Cena nieruchomosci zabudowanej wynosi 58 902 ,00 zt netto kwota zwolniona z podatku VAT
(stownie : pi§cdziesia_t osiem tysi^cy dziewi^cset dwa ztote 00/100 zwolnione z podatku VAT , w
tym w tym 36674,00 zt cena dziatki , 22 228,00zt cena budynku mieszkalnego jednorodzinnego).

7.Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomosci przez wywieszenie na tablicy ogtoszeh
w siedzibie Urz^du Gminy w Popielowie na okres 21 dni . Wywieszono 28.09.2012r - do
19.10.2012r. 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 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z poz. zm./ proszone sa^ o ztozenie wniosku
o nabycie do dnia 12.11.2012r.

Przygotowat: T.Hyszczyn

Z up.


