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II przetarg ustny nieograniczony:
na sprzedaz nieruchomosci stanowiajsej wtesnosc Gminy Popielow, zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym, polozonej w Karlowicach ul. Sloneczna nr 23, dzialka nr 269/37 km.2
obr^b Karfowice gmina Popielow, nieruchomosc posiada urz%dzon% ksi?g§ wieczysta^ KW
OP IB/00027318/9 bez obciajzen, ograniczeri i zobowiajzan o pow. 0,0829 ha, uzytek gruntowy B 0,0829
ha, powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego 66,17 m 2 .
Przetarg odb^dzie si? w dniu 28 maja 2012r. w siedzibie Urz^du Gminy w Popielowie , przy ul.
Opolskiej 13 w Sali konferencyjnej Urz^du Gminy o godzinie 10.00 .
Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy, niepodpiwniczony, skladajajcy si^ z 3 pokoi , tazienki,
spizarni , kuchni i korytarza, wzniesiony w technologii szkieletu drewnianego, strop drewniany, dach
z plyty bitumicznej, stolarka okienna plastikowa, stolarka drzwiowa drewniana, ogrzewanie elektryczne,
wyposazony w instalacje wod-kan., elektryczna^ budynek wzniesiony w roku 1997/1998 r.(stan
techniczny budynku dobry), nieruchomosc ogrodzona, dziatka w ksztatcie prostokata, sajsiedztwo
stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Pierwszy przetarg odbyl si§ w dniu 12.03.2012r.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Karfowice tereny na ktorych polozona jest
nieruchomosc oznaczone sa^ symbolem 4 MN co stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej .
Cena wywolawcza za nieruchomosci powyzej opisana wynosi 95 682,00 zl netto -zwolniona z
podatku VAT ( slownie : dziewi^cdziesiaj: pi^c tysi^cy szescset osiemdziesiajt dwa zlote 00/100 kwota
zwolniona z podatku VAT, w tym 31540,00 zl cena dzialki, 64142,00 z\a budynku mieszkalnego
jednorodzinnego) .
Warunkiem uczestnictwa w przetargu na nieruchomosc zabudowan^-dzialk^ nr 269/37 km.2
obr^b Karfowice jest wplacenie wadium w pienia^dzu w wysokosci 10 000,00zl (slownie: dziesi^c
tysi^cy ztotych 00/100).
Nabywca oprocz wylicytowanej ceny za nieruchomosc ponosi koszty przygotowania nieruchomosci do
sprzedazy w kwocie 765,00 zl brutto. Wylicytowana cena i koszty przygotowania platne na konto
Urz^du Gminy najpozniej 1 dzieh przed zawarciem umowy przenosza^cej prawo wlasnosci
nieruchomosci oraz koszty zawarcia umowy notarialnej i oplat wieczysto ksi^gowych;
I przetarg ustny nieograniczonY:
na sprzedaz nieruchomosc stanowiajsej wtesnosc Gminy Popielow, niezabudowanej, nieogrodzonej
polozonej w Kaniowie, dzialka nr 80 km.2 obreb Kaniow, nieruchomosc posiada urzajizona ksi^g?
wieczysta^ OP IB/0002103 6/6 bez obciajzen, ograniczen i zobowiajzan o pow. 0,2500ha.
Przetarg odb^dzie si^ w dniu 28 maja 2012r. w siedzibie Urz^du Gminy w Popielowie, przy ul.
Opolskiej 13 w Sali konferencyjnej Urz^du Gminy o godzinie 10.30.
Dzialka w ksztalcie prostokajta, dojazd dobry ulicq. Wiejska^ o nawierzchni asfaltowej, s^siedztwo
stanowi zabudowa zagrodowa, w bezposrednim sa^siedztwie znajduja^ si§ sieci: wodociqgowa,
elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej brak. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego wsi Kaniow tereny na ktorych polozona jest nieruchomosc w cze^sci oznaczone sa^
symbolem RM(12) -powierzchnia 0,1300ha co stanowi teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, w tym agroturystyka oraz w czfsci symbolem R(ll)powierzchnia 0,1200ha co stanowi tereny rolnicze .
Cena wywolawcza za nieruchomosc powyzej opisana wynosi 43 052,00zl netto (slownie:
czterdziesci trzy tysia^ce pi^cdziesiaj dwa zlote. Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczone
23% podatku VAT do cz^sci RM(12) natomiast cze^c R(ll) jest zwolniona z podatku VAT .
Warunkiem uczestnictwa w przetargu na dzialke^ nr 80 km.2 obr^b Kaniow, jest wplacenie wadium
w pieniadzu w wysokosci 5000,00zl (slownie: pi^c tysi^cy ztotych 00/100). Nabywca oprocz ceny za
dzialke^ ponosi koszty przygotowania nieruchomosci do sprzedazy w kwocie 396,50 zl brutto.
Wylicytowana cena i koszty przygotowania platne na konto Urz^du Gminy najpozniej 1 dzien przed
zawarciem umowy przenosza^cej prawo wtasnosci nieruchomosci oraz koszty zawarcia umowy
notarialnej i oplat wieczysto ksi^gowych.

l)Wadium na w/w nieruchomosci nalezy wplacic najpozniej do dnia 23 maja 2012r na konto
Urzedu Gminy Popielowie nr 90 8895 0006 2000 0005 1044 0006 Bank Spoldzielczy Dobrzen
Wielki, oddzial Popielow (przelew lub wplata gotowkowa na konto). Terminem wplaty wadium
jest data zaksi^gowania srodkow na koncie Urzedu Gminy Popielowie .
2)W przetargu moga^ brae udzial osoby fizyczne i osoby prawne. Uczestnicy przyst?puj^cy do przetargu
winni przed otwarciem przetargu przedlozyc komisji przetargowej dokument potwierdzajajcy tozsamosc
oraz dowod wplaty wadium. Przedstawiciele osob prawnych przyst?puja_cych do przetargu zobowi^zani
sa^ posiadac pelnomocnictwo notarialne do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz aktualne
wypisy z wlasciwego rejestru sa^dowego .
3)Wptacone wadium przez uczestnika, ktory wygral przetarg zalicza si? na poczet ceny nabycia
nieruchomosci.
4)Pozostafym uczestnikom przetargu wadium zwraca si? niezwtocznie na wskazane przez nich konto,
jednak nie pozniej niz przed uplywem 3 dni od dnia zamkni?cia przetargu .
5)Jezeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomosci nie przystajti bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy sprzedazy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu moze
odstapic od zawarcia umowy, a wptacone wadium nie podlega zwrotowi .
6)Uczestnik przetargu, ktory wygral przetarg, jest obowia^zany do zapJaty wylicytowanej ceny wraz
z podatkiem VAT nie pozniej niz do dnia zawarcia umowy przenosz^cej prawo wlasnosci
nieruchomosci, Za termin wptaty ceny nabycia i kosztow przygotowania przyjmuje si? dat?
zaksi?gowania wptety na rachunku bankowym Urz?du Gminy w Popielowie .
7)W6jt Gminy Popielow zastrzega sobie prawo do odwolania przetargu z uzasadnionych przyczyn ,
informacja o odwolaniu zostanie niezwtocznie ogloszona .
8)Szczeg61owych informacji o przetargu i mozliwosci ogl?dzin przedmiotu przetargu mozna uzyskac w
referacie ITR Urz?du Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 , pokoj 13 w godzinach 7.15-15,15 , tel. 77
427-58-54.

