
OJTGMINYPOPIELOW

ZARZADZENIE NR 0050/§0 72011
Wojta Gminy Popielow
zdnia28 grudnia 2011 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci zabudowanej budynkami bytej
Szkoty podstawowej i bytej Sail sportowej w Stobrawie przy ulicy Witosa wraz z dziatkami
nr 199 i 200 km.1 obr§b Stobrawa , ogtoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywotawczej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
( Dz. U. z 2001r. 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.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 uchwaty Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielow z dnia 21.02. 2008 r. w
sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania, obcia/ania nieruchomosci gruntowych
stanowiajcych wtasnosc gminy Popielow oraz ich wydzierzawiania i wynajmowania na okres
dtuzszy niz 3 lata z pozn. zmianami, uchwaty Nr XII/86/2011 Rady Gminy Popielow z dnia
24.11.2011 r. w sprawie wyrazenia zgody na zbycie nieruchomosci zabudowanej potozonej w
Stobrawie przy ulicy Witosa wraz z dziatkami nr 199 i 200 km.1 obr§b Stobrawa , zarzadza si§
co nast^puje;

§1

Przeznacza si§ do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosc
zabudowana^ budynkami bytej Szkoty podstawowej i bytej Sali sportowej wraz z zapleczem
socjalnym i budynkami gospodarczymi stanowia_cymi wtasnosc Gminy Popielow. Nieruchomosc,
potozona w miejscowosci Stobrawa przy ulicy Witosa , sktada si§ z dziatek o numerach
ewidencyjnych 199 km.1 o powierzchni 0,4600ha i 200 km.1 o powierzchni 0,3700ha obr§b
Stobrawa , zapisanej w Kw Nr OP IB/00026470/5 .

§2

Ogtasza si§ wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy stanowia^cym zatqcznik do
niniejszego zarza^dzenia . Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogtoszen
Urz^du Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 , na stronie internetowej Urz^du Gminy
w Popielowie . Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogtoszeniu w prasie lokalnej i stronie
internetowej Urz^du Gminy w Popielowie oraz na tablicy ogtoszeri sotectwa Stobrawa .

§3

LUstala si? cen§ wywotawcza^ do I przetargu ustnego nieograniczonego za nieruchomosc
zabudowana^ budynkami bytej Szkoty podstawowej i bytej Sali sportowej wraz z zapleczem
socjalnym i budynkami gospodarczymi w Stobrawie przy ulicy Witosa opisana^ w § 1
w wysokosci 1 654 758,00 zt netto kwota zwolniona z podatku VAT (stownie : jeden milion
szescset pi^cdziesiaj cztery tysia^ce siedemset pi$cdziesiaj osiem ztotych 00/100 zwolnione
z podatku VAT, w tym budynek bytej Szkoty 382 800,00 zt zw VAT ; budynek bytej Sali
sportowej 1 022 958,00zt zw.VAT , dziatka nr 199 km.1 kwota 138 000,00 zt zw.VAT , dziatka
nr 200km.1 kwota 111 000,00 zt zw. vat).



2.Nabywca oprocz wylicytowanej ceny za nieruchomosc poniesie koszty wykonania operatu
szacunkowego - 2460,00zl , wypisu i wyrysu z ewidencji gruntow -120,00zt, odpisu z KW -
30,00zt przed podpisaniem aktu notarialnego oraz koszty przepisu notarialnego i optat
wieczysto-ksi^gowych po jego podpisaniu .

§4

Ustala si? wadium w wysokosci 170 000,00 zt (stownie : sto siedemdziesiaj tysi^cy ztotych
00/100).

§5

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



Zal£[cznik nr 1 do ZarzaxJzenia nr 0050/W/2011
Wojta Gminy Popielow z dnia 28 grudnia 2011 r
w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci zabudowanej
budynkami bytej Szkoty podstawowej i bytej Sail sportowej w
Stobrawie przy ulicy Witosa wraz z dziatkami nr 199i 200 km.1 obreb
Stobrawa , ogioszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywotawczej

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
ogloszeii w Urz^dzie Gminy w Popielowie :

Wy ka z
Nieruchomosci zabudowanej budynkami bytej Szkoty podstawowej w
Stobrawie i bytej Sali sportowej w Stobrawie przy ulicy Witosa wraz z
dziatkami nr 199 i 200 km.1 obr$b Stobrawa stanowiqcymi wtasnosc
Gminy Popielow przeznaczonych do sprzedazy

1.Nieruchomosc zabudowana budynkiem bytej Szkoty podstawowej i bytej Sali sportowej wraz z
zapleczem socjalnym i budynkami gospodarczymi w Stobrawie przy ulicy Witosa, dziatki nr
199 km.1 i 200 km.1 obr§b Stobrawa gmina Popielow, nieruchomosc posiada urza_dzona^ ksi§g§
wieczysta^ KW OP1B/00026470/5 bez obciazeri i ograniczeti , prowadzona^ przez V Wydziat
Sa_du Rejowego w Brzegu .

2.Powierzchnia dziatki nr 199 km.1 obreb Stobrawa 0,4600ha , uzytek gruntowy Bi 0,4600 ha,
dziatki nr 200km.1 obr§b Stobrawa 0,3700ha , uzytek gruntowy Bi 0,1130 ha i Bz 0,2570 ha ,
powierzchnia uzytkowa budynku bytej szkoty 564 m2 , powierzchnia uzytkowa budynku bytej Sali
sportowej 1015 m2 (wraz z zapleczem )

S.Nieruchomosc zabudowana budynkiem bytej Szkoty podstawowej w Stobrawie i budynkiem bytej
Sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i budynkami gospodarczymi.
Budynek bytej Szkoty podstawowej w dobrym stanie technicznym, w 1/2 podpiwniczony , 2-
pi^trowy , powierzchnia uzytkowa budynku 564 m2 (parter 3 sale lekcyjne , kuchnia i korytarz,
pie.tro 4 sale lekcyjne i korytarz , II pie^ro 2 sale lekcyjne , pokoj nauczycielski i klatka schodowa ,
mury z cegty, pokrycie dachowe -dachowka ceramiczna, stropy drewniane, stolarka okienna
pcv, drzwi wewn^trzne drewniane, wejsciowe drewniane i aluminiowe . Budynek wyposazony w
instalacje. elektryczna,, wodnokanalizacyjna^ i grzewcza, ( c.o-olej opatowy), obiekt nie posiada
swiadectwa charakterystyki energetycznej.
Budynek bytej Sali sportowej w dobrym stanie technicznym , powierzchnia uzytkowa budynku
bytej Sali sportowej wraz z zapleczem 1015 m2 (w tym 666 m2 powierzchnia sali), nawierzchnia
Sali parkiet drewniany, sciany murowane, dach ptaski na uktadzie stalowych kratownic, stolarka
okienna pcv, drzwi zewn^trzne drewniane i aluminiowe . Budynek wyposazony w instalacj^
elektryczna^, wodnokanalizacyjnaj grzewcza_( c.o-olej opatowy).Nieruchomosc nie ogrodzona , w
ksztatcie prostokata, dojazd dobry ul. Witosa o nawierzchni asfaltowej, sa_siedztwo stanowi
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna obiekt nie posiada swiadectwa charakterystyki
energetycznej.
Budynek gospodarczy z uwagi na zty stan techniczny przeznaczony do rozbiorki (bez wartosci
rynkowej ), budynek stodoty z uwagi na stan techniczny przeznaczony do remontu kapitalnego
lub do rozbiorki (bez wartosci rynkowej).

4.Przeznaczonie podstawowe- w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi
Stobrawa tereny na ktorych potozona jest nieruchomosc oznaczone sa^ symbolem U/US(1) co
stanowi tereny ustug w tym: ustugi handlu, gastronomii, rzemiosta nieprodukcyjnego, obstugi
dziatalnosci gospodarczej, ustugi pocztowe i ta^cznosci z dopuszczeniem ustug sportu i rekreacji,
z dopuszczeniem ustug sportu i rekreacji.



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

6.Cena nieruchomosci zabudowanej wynosi 1 654 758 ,00 zf kwota zw. z podatku VAT (stownie:
jeden milion szescset pi§cdziesia_t cztery tysia^ce siedemset pie.cdziesiajt osiem ztotych 00/100
zwolnione z podatku VAT, w tym budynek bytej Szkoty 382 800,00 zt zw VAT ; budynek bytej Sali
sportowej 1 022 958,00zt zw.VAT , dziatki nr 199 km.1 obre.b Stobrawa 138 000,00 zt zw.VAT ,
dziatki nr 200 km.1 obr§b Stobrawa 111 000,00 zt zw. VAT), budynek gospodarczy i stodota nie
posiadaJ3_ wartosci rynkowej .

7.Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomosci przez wywieszenie na tablicy ogtoszen
w siedzibie Urz^du Gminy w Popielowie na okres 21 dni . Wywieszono 28.12.2011r - do
19.01.2011r. 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 /
tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z poz. zm./ proszone sa^ o ztozenie wniosku
o nabycie do dnia 10.02.2012r.

Przygotowat: T.Hyszczyn

Z up.


