
ZARZĄDZENIE NR 0050/419/2021 
Wójta Gminy Popielów 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

w sprawie w sprawie zasad odpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej działki 
nr 341/1 km.2 obręb Rybna. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), oraz § 6 ust. 1, ust. 2, ust. 3 uchwały Nr XVI/109/08 

Rady Gminy Popielów z dnia 21.02.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, 

obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich 

wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (z późn. zm.), zarządza się co następuje: 

§ 1. 

Nabyć na rzecz gminy Popielów z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej - działki nr 328 km.2 

obręb Rybna nieruchomość - działkę nr 341/1 km.2 o pow. 0,0192 ha obręb Rybna, która stanowi 

własność osób fizycznych. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW OP1B/00003374/5, 

Cena nabycia została ustalona w kwocie 1740,00 zł brutto (słownie: tysiąc siedemset czterdzieści 

złotych 00/100). 

§ 2. 

1. Ustalona cena nabycia za działkę nr 341/1 km.2 obręb Rybna (protokół rokowań z 21.12.2021 r.) 

opisaną w § 1 wynosi 1740,00 zł brutto (słownie: tysiąc siedemset czterdzieści złotych 00/100) 

- kwota zwolniona z podatku VAT. 

2. Cena nabycia ustalona została w rokowaniach (protokół rokowań z 21.12.2021 r.) zapłaci 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP: 

5272825616, REGON: 368302575 w imieniu, którego działa: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Gliwicach z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 2,44-100 Gliwice. 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP: 

5272825616, REGON: 368302575 w imieniu, którego działa: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Gliwicach z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 2,44-100 Gliwice własnym staraniem i na własny koszt 

przygotuje niezbędna dokumentację do sporządzenia umowy sprzedaży - aktu notarialnego, 

poniesie koszty sporządzenia umowy sprzedaży i opłat wieczysto księgowych. 

§ 3. 
Warunki szczegółowe nabycia nieruchomości określone zostaną w protokole uzgodnień pomiędzy 
stronami. 



§ 4. 

Zarządzenie wraz z protokołem rokowań i protokołem uzgodnień stanowić będą podstawę do zawarcia 

umowy notarialnej. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


