ZARZĄDZENIE NR 0050/580/2021
Wójta Gminy Popielów
z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym (kioskiem),
położonej w Karłowicach KW nr OP1B/00028551/1
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 z poźń.zm.) oraz art. 15 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz 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. i uchwały Nr XXXIX/281/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 23.09.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym (kioskiem), położonej w Karłowicach
KW nr OP1B/00028551/1 zarządza się, co następuje:

§ 1.
Nabyć na rzecz gminy Popielów nieruchomość - działkę numer 348/8 km. 2 o pow. 0,0400 ha, obręb Karłowice
zabudowanej jednokondygnacyjnym lokalem użytkowym (kioskiem) o pow. zabudowy 56,0 m², położonej
w Karłowicach z przeznaczeniem na parking w Karłowicach za cenę 30 000,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych
00/100). Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr OP1B/00028551/1.

§ 2.
Cena nabycia 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) ustalona w przetargu ofertowym z dnia
29.09.2021 r.

§ 3.
Gmina Popielów nieruchomość opisana w § 1 nabywa w celu wykonania parkingu w miejscowości Karłowice.

§ 4.
Płatność pozostałej kwoty ceny nabycia 27 200,00zł zostanie zapłacona na konto bankowe funduszu masy upadłości
przed dniem zawarcia aktu notarialnego, ustalonego na dzień 21.12.2021 r. o godz. 15.00. Gmina Popielów poniesie
koszty sporządzenia umowy kupna w formie aktu notarialnego (w tym m.in. opłaty wieczysto-księgowe: wpis prawa
własności ,wykreślenie hipoteki wykreślenie ostrzeżeń komorniczych w księdze wieczystej).

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

