ZARZĄDZENIE NR 0050/506/2021
Wójta Gminy Popielów
z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
w Karłowicach ul. Słoneczna 31, działka nr 269/41 km. 2 obręb Karłowice
przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy
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. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 r. z późn. zm.),
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.), uchwały
Nr XXXV/248/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 27.05.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości zabudowanej położonej w Karłowicach, oraz Zarządzenia NR 0050/505/2021 Wójta
Gminy Popielów z dnia 19.07.2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 31, działka
nr 269/41 km. 2 obręb Karłowice, ustalenia ceny i zasad zbycia nieruchomości dla najemcy zarządza
się, co następuje:

§ 1.
Ogłasza się wykaz nieruchomości i przeznacza do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy
nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w Karłowicach przy
ulicy Słonecznej 31, działka nr 269/41 km.2 obręb Karłowice, zapisanej w KW Nr OP1B/00027318/9,
wymienionej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.
Informacja o wywieszeniu ww. wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, a wykaz, o którym mowa
w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie
ul. Opolska 13 i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Popielowie.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

