
   
Załącznik do Zarządzenia nr 152/61/2007  
Wójta Gminy w Popielowie z dnia 16 lipca 2007r 
W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości     
niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze 
zamiany 

 

 

W y k a z  

Nieruchomości niezabudowanych położonych w Nowych Siołkowicach , przeznaczonych do zbycia w 

drodze zamiany 

1.Działka - nr ewidencji gruntów 481 km3 obręb Nowe Siołkowice; Gmina Popielów ,kw 22485 bez obciążeń ; powierzchnia 0,2600 ha (Ł IV-0,1830 ha,ŁV-

0,0770ha) ,działka niezabudowana , nieogrodzona  ,łąka , w kształcie trójkąta posiadająca dostęp do drogi  przez działkę 482 km3 ,dla terenu na którym 

położona jest działka – brak MPZP, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów –W1-obszar koncentracji 

obiektów i urządzeń rekreacji i wypoczynku  ;cena działki 1820,00zł brutto (zwolniona z podatku VAT). 

 

2.Działka - nr ewidencji gruntów 482 km3 obręb Nowe Siołkowice; Gmina Popielów ,kw 22485 bez obciążeń ; powierzchnia 0,3780 ha (Ł IV-0,3660ha,w-

0,0120ha) ,działka niezabudowana , nieogrodzona  ,łąka w części rów, w kształcie trapezu posiadająca dostęp do drogi  –dz 484 km4 ,dla terenu na którym 

położona jest działka – brak MPZP, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów –W1-obszar koncentracji 

obiektów i urządzeń rekreacji i wypoczynku  ;cena działki 2646,00zł brutto (zwolniona z podatku VAT). 

 

3.Działka - nr ewidencji gruntów 489/1 km3 obręb Nowe Siołkowice; Gmina Popielów ,kw 22485 bez obciążeń ; powierzchnia 0,3650 ha (Ł IV-0,3340ha,w-

0,0310ha) ,działka niezabudowana , nieogrodzona  ,łąka w części rów , w kształcie prostokąta, posiadająca dostęp do drogi  –dz 484 km4 ,dla terenu na 

którym położona jest działka – brak MPZP, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów –W1-obszar 

koncentracji obiektów i urządzeń rekreacji i wypoczynku  ;cena działki 2555,00zł brutto (zwolniona z podatku VAT). 

 

4.Działka - nr ewidencji gruntów 509 km3 obręb Nowe Siołkowice; Gmina Popielów ,kw 22485 bez obciążeń ; powierzchnia 1,0400 ha (Ł IV-0,4510ha,ŁV-

0,5890ha) ,działka niezabudowana , nieogrodzona  ,łąka , o nieregularnym kształcie,  nie posiadająca dostępu do drogi  , przyległa do rzeki Brynica,dla terenu 

na którym położona jest działka – brak MPZP, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów –W1-obszar 

koncentracji obiektów i urządzeń rekreacji i wypoczynku  ;cena działki 7280,00zł brutto (zwolniona z podatku VAT). 



 

5.Działka - nr ewidencji gruntów 511 km3 obręb Nowe Siołkowice; Gmina Popielów ,kw 22485 bez obciążeń ; powierzchnia 0,2460 ha (Ł IV-0,21520ha,w-

0,0310ha) ,działka niezabudowana , nieogrodzona  ,łąka w części rów ,w kształcie prostokąta,  posiadająca dostęp do drogi  dz 515/1 km3 , dla terenu na 

którym położona jest działka – brak MPZP, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów –W1-obszar 

koncentracji obiektów i urządzeń rekreacji i wypoczynku  ;cena działki 1722,00zł brutto (zwolniona z podatku VAT). 

 

6.Działka - nr ewidencji gruntów 354 km4 obręb Nowe Siołkowice; Gmina Popielów ,kw 22485 bez obciążeń ; powierzchnia 0,2810 ha (Ł IV-0,2810ha), 

działka niezabudowana , nieogrodzona  ,łąka  ,w kształcie trapezu,   nie posiadająca dostępu do drogi   , dla terenu na którym położona jest działka – brak 

MPZP, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów –W1-obszar koncentracji obiektów i urządzeń rekreacji i 

wypoczynku  ;cena działki 1967,00zł brutto (zwolniona z podatku VAT). 

 

7.Działka - nr ewidencji gruntów 355 km4 obręb Nowe Siołkowice; Gmina Popielów ,kw 22485 bez obciążeń ; powierzchnia 0,1065 ha (Ł IV-0,2810ha), 

działka niezabudowana , nieogrodzona  ,łąka  ,w kształcie trapezu,   nie posiadająca dostępu do drogi   , dla terenu na którym położona jest działka – brak 

MPZP, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów –W1-obszar koncentracji obiektów i urządzeń rekreacji i 

wypoczynku  ;cena działki 745,50zł brutto (zwolniona z podatku VAT). 

 

8.Działka - nr ewidencji gruntów 662 km5 obręb Nowe Siołkowice; Gmina Popielów ,kw 22485 bez obciążeń ; powierzchnia 0,7390 ha (R V-0,3590ha ,R VI-

0,3750ha,w-0,0050ha) ,działka niezabudowana , nieogrodzona  ,rola w części rów , w kształcie równoległoboku, posiadająca dostęp do drogi  –dz 631/2 km5 

,dla terenu na którym położona jest działka – brak MPZP, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów –W1-

obszar koncentracji obiektów i urządzeń rekreacji i wypoczynku  ;cena działki 5173,00zł brutto (zwolniona z podatku VAT). 

 

9.Działka - nr ewidencji gruntów 674 km5 obręb Nowe Siołkowice; Gmina Popielów ,kw 22485 bez obciążeń ; powierzchnia 0,5000 ha (Ł IV-0,0540 ha,ŁV-

0,4460ha) ,działka niezabudowana , nieogrodzona  ,łąka , w kształcie równoległoboku posiadająca dostęp do drogi  dz  547 km5 ,dla terenu na którym 

położona jest działka – brak MPZP, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów –W1-obszar koncentracji 

obiektów i urządzeń rekreacji i wypoczynku  ;cena działki 3525,00zł brutto (zwolniona z podatku VAT). 

 

10.Działka - nr ewidencji gruntów 683 km5 obręb Nowe Siołkowice; Gmina Popielów ,kw 22485 bez obciążeń ; powierzchnia 0,1810 ha (Ł IV-0,1810 

ha)działka niezabudowana , nieogrodzona  ,łąka , w kształcie równoległoboku posiadająca dostęp do drogi  przez działkę 631/2 km5 ,dla terenu na którym 



położona jest działka – brak MPZP, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów –W1-obszar koncentracji 

obiektów i urządzeń rekreacji i wypoczynku  ;cena działki 1276,05zł brutto (zwolniona z podatku VAT). 

 

11.Działka - nr ewidencji gruntów 706 km5 obręb Nowe Siołkowice; Gmina Popielów ,kw 22485 bez obciążeń ; powierzchnia 1,1000 ha (Ł V-1,0710ha,w-

0,0290ha) ,działka niezabudowana , nieogrodzona  ,łąka w części rów ,w kształcie równoległoboku,  posiadająca dostęp do drogi  dz 706 km5 , dla terenu na 

którym położona jest działka – brak MPZP, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów –W1-obszar 

koncentracji obiektów i urządzeń rekreacji i wypoczynku  ;cena działki 7700,00zł brutto (zwolniona z podatku VAT). 

 

12.Działka - nr ewidencji gruntów 716 km5 obręb Nowe Siołkowice; Gmina Popielów ,kw 22485 bez obciążeń ; powierzchnia 0,5170 ha (Ł IV-0,4920ha,w-

0,0250ha) ,działka niezabudowana , nieogrodzona  ,łąka w części rów ,w kształcie równoległoboku,  posiadająca dostęp do drogi  dz 631/2 km5 , dla terenu 

na którym położona jest działka – brak MPZP, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów –W1-obszar 

koncentracji obiektów i urządzeń rekreacji i wypoczynku  ;cena działki 3619,00zł brutto (zwolniona z podatku VAT). 

 

13.Działka - nr ewidencji gruntów 744 km5 obręb Nowe Siołkowice; Gmina Popielów ,kw 22485 bez obciążeń ; powierzchnia 0,5380 ha (RVI-0,5380ha) 

działka niezabudowana , nieogrodzona  ,rola ,w kształcie trapezu,  nie posiadająca dostępu do drogi  , dla terenu na którym położona jest działka – brak 

MPZP, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów –W1-obszar koncentracji obiektów i urządzeń rekreacji i 

wypoczynku  ;cena działki 3766,00zł brutto (zwolniona z podatku VAT). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni Wywieszono 16.07.2007r.-

do06.08.2007r. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy art.34 ust 1pkt.1 i pkt.2  ustawy o gospodarce 
nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U.  z 2004r. Nr 261, poz. 2603, późniejszymi zmianami) lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie 
nieruchomości ,termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni ,licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 03.10.2006r.( do 31.08.2007r.)   
 
Przygotował; T.Hyszczyn 


