ZARZADZENIE NR 0050/622/2014
Wojta Gminy Popielow
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie ogtoszenia i przeznaczenia do dzierzawy nieruchomosci -dziaJki nr 1121/303
km.3 obreb Popielow wraz z kontenerami mieszkalnymi.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz.
U. z 2013r. poz. 594 z pozn. zmianami) art. 13 ust 1 ,art.25 , art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomosciami, ( tekst jednolity Dz. U. z 201 Or. Nr 102, poz. 651 z
pozn. zmianami), zarzajdza si§ co nast^puje:

§1
Ogtasza si? i przeznacza do dzierzawy na okres 3 lat z przeznaczeniem na baz? noclegowa.,
nieruchomosc-dziatk? nr 1121/303 km.3 obreb Popielow o powierzchni 1,2230 ha wraz
z 5-cioma kontenerami mieszkalnymi
potozonymi w miejscowosci Popielow przy ulicy
Brzeskiej, wymieniona^ w wykazie stanowia^cym zata^cznik do niniejszego Zarza_dzenia.
§2

Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogtoszeniu w prasie lokalnej i stronie internetowej
Urz?du Gminy w Popielowie oraz tablicy ogtoszeniowej sotectwa Popielow a wykaz o ktorym
mowa w §1 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 .

§3
LCzynsz za dzierzaw? nieruchomosci okreslonej w § 1 ustala si? w wysokosci 10 000,00 zt
netto za cata. nieruchomosc/miesi^cznie+2300,00 zt (23% podatku VAT)= 12300,00zl brutto
za cata^ nieruchomosc /miesi^cznie.
2.Czynsz b?dzie waloryzowany corocznie o roczny wskaznik wzrostu cen towarow i ustug
konsumpcyjnych za poprzedni rok publikowany przez Prezesa GUS bez koniecznosci
sporzajdzania aneksu, jedynie za powiadomieniem na pismie (pierwsza waloryzacja nastapi
01.02.2015 r. nastepne 1 lutego kazdego nast^pnego roku).
S.Dzierzawca ponadto ponosic b?dzie optaty zwia^zane z eksploatacja^ kontenerow i dostaw?
mediow (optaty za dostaw? wody, energii elektrycznej, wywoz sciekow i smieci)
oraz koszt podatku od nieruchomosci wg deklaracji podatkowej.
§4

Szczegotowe warunki okresli umowa dzierzawy.
§5

Zarzcidzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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do Zarzqdzenia nr 0050/i5£P/2014
Wojta Gminy Popielow z dnia 30.04.2014r.
w sprawie ogtoszenia i przeznaczenia do dzierzawy nieruchomosci
dziatki nr 1121/303 km.3 obre.b Popielow wraz z kontenerami
mieszkalnymi.
WYKAZ

Nieruchomosci-dziatki nr 1121/303 km.3 obr§b Popielow wraz kontenerami mieszkalnymi przeznaczonej do dzierzawy stanowia^cej wtesnosc Gminy
Popielow z przeznaczeniem nabaz§ noclegowa^.
'rzeznaczenie i sposob Wysokosc czynszu ,terminy wnoszenia optet Zasady aktualizacji optat
nformacja o przeznaczeniu
Dznaczenie
Oznaczenie w/g Opis Nieruchomosci
do oddania w najem lub
zagospodarowania
nieruchomosci ksi^gi
dzierzaw?
wieczystej
w/g ewidencji
gruntow
Popielbw Czynsz
za
dzierzaw?
nieruchomosci Czynsz b?dzie waloryzowany Nieruchomosd (cz?sc)
Nieruchomosc
Nieruchomosci Nieruchomosc wraz z 5-cioma kontenerami Miejscowosc
aktualny
plan okreslonej w 1 kolumnie ustala si? w wysokosci corocznie o roczny wskaznik wydzierzawiana jest na okres 3
posiadaja.
mieszkalnymi (kazdy sktada si? z 2-6ch josiada
oznaczona
10000,00
zt
netto
za
cata. wzrostu cen towarow i ustug at w trybie bezprzetargowym
w
operacie jrzajdzona.
odr?bnych lokali; kazdy lokal sktada si? z 4 zagospodarowania
pokoi, kuchni i tazienki o ta.cznej powierzchni przestrzennego , dziatka nr nieruchomosc/miesi?cznie+2300,00
zt
(23% konsumpcyjnych
ewidencji
ksie.g<?
za Szczegotowe warunki okreslone
wieczysta.,
KW uzytkowej lokalu 68,2m2. Kazdy z lokali 1121/303 km.3 polozona podatku VAT)= 12300,00zt brutto za cata. joprzedni rok publikowany zostana^w umowie dzierzawy
gruntow
numerem
OP1B/00028039/ posiada aneks jadalny i tazienk?, odr?bne est na terenie oznaczonym nieruchomosc /miesi?cznie, ponadto dzierzawca :rzez Prezesa GUS bez
prowadzons zasilanie w energi? elektryczna., wod? i symbolem
MN2
co ponosi optaty z tytutu podatku od nieruchomosci <oniecznosci
1121/303
km.3 6
sporza_dzania
obr?b Popiel6w przez
Sa_c (analizacje. sanitarna_, wewn?trzna_ instalacj? oznacza teren zabudowy wg nakazbw ptatniczych .
aneksu,
jedynie
za
Dzierzawca ponadto ponosic b?dzie optaty jowiadomieniem na pismie
w elektryczna,, cieplna. (grzejniki elektryczne) i mieszkaniowej
,o
powierzchni ^ejonowy
zwia_zane
z
eksploatacja.
kontenerow (pierwsza waloryzacja nastajDi
, bez wodno-kanalizacyjna. , tazienka wyposazona ednorodzinnej.
1,2230ha w tym Brzegu
i dostawa. mediow (optaty za dostaw? wody 01.02.2015
uzytek
gr.
B obciqzert
umywalk? , brodzik prysznicowy i muszl?
r.
nastepne
energii elektrycznej, wywoz sciekow i smieci na 1 lutego kazdego nast^pnego
ust?powa_, caty teren wokol kontenerbw jest
0,8738,
RVI ograniczeri .
podstawie
odr?bnych
umow zawartych z roku).
oswietlony.droga
dojazdowa
0,2860 ha, PsV
dostawcami medibw) .
utwardzona.dojscia do kontenerdw wytozone
0,0367ha
, w
sfytami chodnikowymi.
0,0265ha
Stan techniczny lokali jest sredni i wymagaja.
Termin wnoszenia optat - 14 dni od daty
5 kontener6w
one naprawy pokrycia dachowego, scian
wystawienia faktury,
mieszkalnych o
wewn?trznych i zewn^trznych oraz przegla.du
tacznej pow.
instalacji
wewn^trznych.
Dziafka
zabudowy wg
w ksztatcie prostoka_ta maja.ca dost?p do
Ponadto dzierzawca ponosi optaty podatku od
ewidencji
drogi
o nawierzchni asfaltowej ulicy
nieruchomosci w/g deklaracji podatkowej.
gruntow i
Brzeskiej,
na
dzierzawcy
spoczywa
budynkow 749
obowia.zek
prowadzenia
okresowych
m2.
przeglajdow .

Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy zostaje podany do publicznej wiadomosci na okres 21 dni tj. od 05.05.2014r. do 26.05.2014r. przez wywieszenie na tablicy ogtoszen w Urz?dzie Gmii/y
w Popielowie.
Przygotowat: T.Hyszczyn
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