ZARZA.DZENIE NR 0050/^2/2014
Wojta Gminy Popielow
z dnia 11 marca 2014 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w II przetargu ustnym nieograniczonym lokalu
mieszkalnego potozonego w Kartowicach przy ulicy Mfyriskiej
5 lokal 2 wraz z
pomieszczeniem przynaleznym i udzialem w cz?sci wspolnej i gruncie oraz ustalenia
ceny wywolawczej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594)) 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.1 a , ust.2 pkt.2 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, obcia^zania nieruchomosci gruntowych stanowic[cych wfasnosc
gminy Popielow oraz ich wydzierzawiania i wynajmowania na okres dtuzszy niz 3 lata z pozn.
zmianami, uchwafy Nr XX/143/2012 Rady Gminy Popielow z dnia 25.10.2012 r. w sprawie
wyrazenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego potozonego w Kartowicach ul. Mfyhska 5 lokal
nr 2, zarza^dza si? co nast?puje;

§1
Przeznacza si? do sprzedazy w drodze II przetargu ustnego
nieograniczonego lokal
mieszkalny o pow. uzytkowej 102,25 m2 wraz z pomieszczeniem przynaleznym na poddaszu
0 pow. 17.44 m2 potozony w Kartowicach ul. Mtyriska 5 lokal nr 2 potozony na pi^trze, KW
OP1B/00031238/5 wraz z udziatem w dziatce nr 448/8 km.2 obr^b Kartowice o pow 0.2412 ha,
wynosz^cym 483/1000 i takim samym udzialem w cz^sciach wspolnych, urzqdzeniach
1 budynkach znajduja^cych si§ na dzialce .
§2

LUstala si? cen? wywotawcza^ do II przetargu ustnego nieograniczonego za lokal mieszkalny
w Kartowicach ul. Mfyhska 5 lokal nr 2 potozony na pi?trze KW OP1B/00031238/5 wraz
z udziatem w dziatoe nr 448/8 km.2 obr?b Kartowice o pow 0.2412 , wynosza^cym 483/1000
i takim samym udziatem w cz?sciach wspolnych , urza^dzeniach i budynkach znajdujc[cych si?
na dziatce w wysokosci 60 000,00 zt netto, kwota zwolniona z podatku VAT (stownie :
szescdziesiaj tysi?cy ztotych 00/100 kwota zw z podatku VAT ).
2.Nabywca oprocz wylicytowanej ceny za nieruchomosc poniesie koszty wykonania operatu
szacunkowego 369,00zt , wypisu i wyrysu z ewidencji gruntow i budynkow 192,00zl, odpisu
z KW 30,00zl przed podpisaniem aktu notarialnego oraz koszty przepisu notarialnego i oplat
wieczysto-ksi?gowych pojego podpisaniu .
§3
Ustala si? wadium w wysokosci 10 000,00 zl (stownie : dziesi?c tysi?cy ztotych 00/100).
§4
Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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