Załącznik do Zarządzenia nr 0050/464/2021
Wójta Gminy Popielów z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowej działki nr 341/1 km. 2 obręb Rybna stanowiącej własność Gminy
Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia.

WYKAZ
Nieruchomości – działki nr 341/1 km.2 obręb Rybna stanowiącej własność Gminy Popielów.
Oznaczenie
nieruchomości wg
ewidencji gruntów
Oznaczenie geodezyjne
nieruchomości - działka
nr 341/1 km.2 obręb
Rybna o pow. 0,0192
ha; użytek gr. - Ł II
0,0192 ha. Jednostka
rej.G.163.

Oznaczenie wg. Opis Nieruchomości
Przeznaczenie i sposób
księgi
zagospodarowania
wieczystej
Nieruchomość – Działka o kształcie zbliżonym do trójkąta Przeznaczenie –
działka posiada posiada bezpośredni dostęp do drogi w miejscowym planie
urządzoną
na całej długości. Działka dotychczas zagospodarowania
księgę
użytkowana
jako
łąka.
Działka przestrzennego wsi
wieczystą, KW przeznaczona jest na powiększenie - Rybna oznaczone są
OP1B/00019789 poszerzenie drogi gminnej, działki nr 328 symbolem „R(8)”
/2 prowadzoną km. 2, obręb Rybna stanowiącej własność co stanowi „tereny
przez Sąd
Gminy Popielów, oddanej w użyczenie rolnicze”.
Rejonowy
dla
Państwowego
Gospodarstwa
w Brzegu, bez Wodnego Wody Polskie, w związku
obciążeń i
z realizacją inwestycji celu publicznego
ograniczeń.
pn.: „Budowa jazu klapowego na stopniu
wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rzeki
Odry
wraz
z
infrastrukturą
towarzyszącą”.

Wysokość czynszu, Zasady
terminy wnoszenia aktualizacji opłat
opłat
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Informacja o przeznaczeniu
do oddania w najem lub
dzierżawę
Działka przeznaczona do
użyczenia dla państwowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody Polskie, na czas
określony
do
dnia
zakończenia inwestycji celu
publicznego pn.: „Budowa
jazu klapowego na stopniu
wodnym Ujście Nysy w km
180,50 rzeki Odry wraz
z infrastrukturą
towarzyszącą”.
Szczegółowe warunki
określone zostaną w umowie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 05.05.2021 r. do 25.05.2021 r. przez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Popielowie i na stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie.
Przygotował: T. Hyszczyn

