
O G Ł O S Z E N I E 

 
Działając zgodnie z art.38 ust 1 i 2 oraz art.39 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. nr 

261,poz.2603 z pózn.zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004r. nr 207,poz.2108). 

 

Wójt Gminy Popielów 
o g ł a s z a 

II  przetarg  ustny nieograniczony  na   sprzedaż   nieruchomości  zabudowanej   

w dniu 12 sierpień  2008 roku  
 

Nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole w Kaniowie , oznaczenie geodezyjne  nieruchomości 

działka nr 230/2 k.m.2 obręb Kaniów , o powierzchni 0,1860 ha,  zapisanej w KW 33024 bez obciążeń i 

ograniczeń , powierzchnia użytkowa budynku 591,13 m², budynek dwukondygnacyjny w części podpiwniczony 

–wymagający remontu.  Nieruchomość położona w miejscowości Kaniów przy ulicy Szkolnej 2 .Przeznaczenie 

brak  aktualnego MPZP  , przeznaczenie w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Popielów" jako, Obszar dominującej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i obszar 

dominującej zabudowy usługowo mieszkaniowej. Nieruchomość w kształcie prostokąta przylega bezpośrednio 

dłuższym bokiem do ulicy Szkolnej  . Teren nieruchomości jest ogrodzony,  sąsiedztwo stanowią zabudowania  

mieszkalne jednorodzinne , w sąsiedztwie brak  czynników uciążliwych. Pierwszy przetarg przeprowadzony 

został w dniu 14 maja 2008r.  

Cena wywoławcza 50 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt  tysięcy złotych 0/100-zwolniona z podatku VAT). 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2008r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, 
ul. Opolska 13. 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w 

pieniądzu lub w obligacjach Skarbu Państwa. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w 

Popielowie nr 90 8895 0006 2000 0005 1044 0006  BS w Dobrzeniu Wielkim – oddział Popielów a obligacje 

Skarbu Państwa w Kasie Urzędu Gminy. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem , aby środki 

pieniężne najpóźniej w dniu 07 sierpnia 2008roku znalazły się na koncie Urzędu Gminy  w Popielowie, a 
obligacje Skarbu Państwa najpóźniej w dniu 07 sierpnia w kasie Urzędu Gminy w Popielów , pod rygorem  

uznania , że warunek wpłaty wadium  nie został spełniony.  
Wpłacone wadium przez oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia .Osoba 

ustalona  jako nabywca nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zostanie 

zawiadomiona  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży . Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi 

się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator może odstąpić od 

zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników 

podlega zwrotowi nie później niż przed upływem  3 dni od dnia zakończenia przetargu.  

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo wpłaty wylicytowanej kwoty oraz wszelkich 

innych opłat związanych z nabyciem nieruchomości (odpis  z księgi wieczystej 30,00zł, wypis i wyrys z operatu  

ewidencji gruntów 120,00zł , operat szacunkowy 610,00zł) przed zawarciem aktu notarialnego i kosztów 

notarialnych po podpisaniu aktu notarialnego. 

Przedmiotową nieruchomość można oglądać w godzinach 7.15-15.15 po wcześniejszym ustaleniu terminu 

oględzin , dodatkowych  informacji o sprzedawanej nieruchomości jak również o terminie oględzin można 

uzyskać w Urzędzie Gminy  w Popielowie, pok. nr 14 w godzinach pracy urzędu od 7.15 - 15.15, bądź pod 

numerem telefonu   077 4275854 

Wójt Gminy Popielów zastrzega sobie prawo unieważnienia  przetargu w części lub w całości bez podania 
przyczyny. 

 
Z up. Wójta  Gminy 

  Zastępca Wójta 

  Marieta Kupka   


