
GMINY POPIELOW

ZARZADZENIE NR 0152^69/2009
Wojta Gminy Popielow
z dnia 03 lipca 2009 r.

w sprawie ustalenia ceny i zasad zbycia nieruchomosci zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym dla najemcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zmianami) oraz art. 37 ust 2 pkt.1 w zwia/ku z art.
34 ust.1 pkt 3 , art. 67 ust. 1, ust.la i ust 3 ,art.68 ust.1 pkt.7 , art.70 ust 2 , ust.3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami , ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261,
poz. 2603 z pozn. zmianami) ,oraz uchwaty Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielow z dnia
21.02. 2008 r. w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania, obcis[zania nieruchomosci
gruntowych stanowiapych wtasnosc gminy Popielow oraz ich wydzierzawiania i wynajmowania
na okres dtuzszy niz 3 lata (z pozn.zm.), uchwaly Nr XI/101/1999 Rady Gminy W Popielowie z
dnia 29.12.1999 r. w sprawie zbycia nieruchomosci zabudowanych, uchwaty Nr XXX/200/2009
Rady Gminy Popielow z dnia 23.04.2009 r. w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z dziatka^ , budynek nr 18 przy ulicy
Stonecznej w Kartowicach dziatka nr 269/51 km.2 obr§b Kartowice , zarzajdza si§ co nastepuje;

§1

Okresla si^ cen§ i zasady zbycia na rzecz najemcy nieruchomosci zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni uzytkowej 66,17 m2 , potozonym w Kartowicach
przy ulicy Stonecznej 18 , dziatka nr 269/51 km.2 obr^b Kartowice , o powierzchni 0,0830 ha ,
KWNrOP1B/00027318/9 :

LUstala si§ cen§ za nieruchomosc o ktorej mowa w § 1 wraz z dziatka^ w wysokosci
67229.00 zt (stownie: szescdziesiaj siedem tysi^cy dwiescie dwadziescia dziewi^c ztotych
00/100 zwolniona z VAT, w tym 10348,00 zt cena dziatki pod zabudowa^ , 56881,OOzt cena
budynku mieszkalnego jednorodzinnego).

2.Udziela si§ bonifikaty dla najemcy od ceny okreslonej w §1 ust.1:
1) w wysokosci 50% ceny nieruchomosci jezeli nabycie nastapi za jednorazow^zaptata_,
2) w wysokosci 25% ceny nieruchomosci jezeli zaptata nastapi w ratach roztozonych na 5

lat.
3) w wysokosci 10% ceny nieruchomosci jezeli zaptata nastapi w ratach roztozonych na

okres do 10 lat.

S.Ustala si§ pierwsza^ wptate^ w wysokosci 10% -ptatnst przed podpisaniem aktu notarialnego
pozostata cz^sc roztozona na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy



procentowej rownej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP,i zabezpieczeniu poprzez
ustanowienie hipoteki na nieruchomosci .
4.Nabywca oprocz ceny za nieruchomosc poniesie koszty wykonania operatu szacunkowego
549,00 zl , geodezyjnego wznowienia granic dziatki 269/51 km.2 obr^b Kartowice 610,00 zl ,
wypisu i wyrysu z ewidencji gruntow 120,00zl, odpisu z KW 30,00zt przed podpisaniem aktu
notarialnego oraz koszty przepisu notarialnego po jego podpisaniu .

§2

Pozostate ustalenia zostana^ okreslone w protokole uzgodnieh.

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Duszynsk


