Zatgcznik nr 1 do Zarzqdzenia nr 0050/^fa/2013
W6jta Gminy Popielowz dnia 31 Iipca2013r
w sprawie ogtoszenia i przeznaczenia do dzierzawy cz^sci
nieruchomoSci zabudowanej nr 397/3 km.1 obre.b Lubienia
WYKAZ
NIERUCHOM
O POW. 3,0 M2

ABUDOWANEJ S

'LASNOSC GMINY POPIELOW PREZNACZONEJ DO DZfERZAWY W MIEJSCOWOSCI LUBIENIA-CZE.S6 DZIALKi NR 397/3 KM.1

Oznaczenie
Oznaczenie w/g Opis NieruchomoSci
Przeznaczenie i sposob Wysoko§6 czynszu ,terminy wnoszenia optat
nieruchomoSci ksiegi
zagospodarowania
w/g ewidencji wieczystej
grunt6w
Czynsz za dzierzawy cz§S6 nieruchomosci o
Oznaczenie
Nieruchomosc
^Jieruchomo^d potozona w miejscowo^ci
NieruchomoSd
pow. 3,0 m2 ustala si§ w wysokosci 24,39 zt
geodezyjne
posiada
.ubienia przy ulicy Wiejskiej 36, dzialka w przeznaczona w
netto/miesiecznie + 5,61 zt (23% podatek VAT ) =
nieruchomoSci urza.dzona.
miejscowym planie
<sztafcie prostokaja, ogrodzona,
dziatka nr 397/3 ksiege. wieczysta^ zabudowana, uzbrojona w media, czeS6
zagospodarowania
30,00 zt brutto/miesie.cznie (wedtug stawki
przestrzennego wsi
ednostkowej 8,13zt netto/m2/miesi?cznie ) ,
•cm. 1 obr^b
,KW
dziafki 397/3 km.1 o powierzchni 3,0m2
Lubienia , o
OP1B/00026470/ Drzeznaczona do dzierzawy do zabudowy
.ubienia w cz§£ci jako
powierzchni
5 prowadzona_ szafa. telekomunikacyjn^., rozdzielcza, i
teren zabudowy
Fermin wnoszenia optat - 14 dni od daty
0,1610 ha
Drzez Sa_d
przyta_czami (wed)ug wczeSniejszych
mieszkaniowo usfugowej wystawisnia TaKtury,
oznaczony symbolem
luzytek gruntowy Rejonowy w
uzgodniert lokalizacyjnych), posiada
-Bi 0,0790ha i Brzegu, bez
bezposredni dost^p do drogi - ulicy Wiejskiej MU(5) oraz teren uslug i
sportu oznaczony
RVI 0,0820ha
obcia.zeri i
Ponadto dzierzawca ponosi optaty podatku od
ograniczeri
symbolem US(1).
nieruchomoSci w/g deklaracji podatkowe.

Zasady aktualizacji optat

nformacja o przeznaczeniu
do oddania w najem lub
dzierzawy

Czynsz za dzierzaw? b?dzie
waloryzowany corocznie o
roczny wskaznik wzrostu cen
owar6w i ustug
konsumpcyjnych za rok
poprzedni publikowany przez
3rezesa GUS (pierwsza
waloryzacja nastapi
01.02.2014r.nastepne
pierwszego lutego kazdego
nast^pnego roku).

vlieruchomoSc wydzierzawiana
est na okres 3 lat w trybie
)ezprzetargowym
Szczeg6towe warunki okreslone
zostana^w umowie dzierzawy.

Wykaz nieruchomoSci przeznaczonych do dzierzawy zostaje podany do publicznej wiadomoSci na okres 21 dni tj. od 01.08.2013r. do 21.08.2013r. przez wywieszenie na tablicy ogtoszen w Urz^dzie Gminy w
Popielowie.
Przygotowat: T.Hyszczyn

