
Zat^cznik nr 1 do Zarzqdzenia nr 0152/^/2010
Wojta Gminy Popielow z dnia 26 stycznia 201 Or
w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci
niezabudowanej - dziatki nr 1159 km.7 obre.b Popielow potozonej w
Popielowie przy ulicy Kosciuszki, ogtoszenia wykazu nieruchomosci
oraz ustalenia ceny wywotawczej .

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 z pozn.
zm.) podaje sie do publicznej wiadomosci przez wywieszenie na tablicy ogtoszert w Urzedzie Gminy w Popielowie :

Wy kaz
Nieruchomosci niezabudowanej stanowiqcej wtasnosc Gminy Popielow, przeznaczonej do
zbycia , w miejscowosci Popielow ul. Kosciuszki dzialka nr 1159 km.7 obreb Popielow .

1.Nieruchomos6 oznaczona w operacie ewidencji gruntow Starostwa Powiatowego w Opolu dzialka nr 1159
km. 7 obr§b Popielow , miejscowosc Popielow, gmina Popielow , nieruchomosd posiada urzqdzona^
ksi§g§ wieczysta. KW OP1B/00018344/4 bez obcia/eri i ograniczen , prowadzona^ przez V Wydziat Sajdu
Rejowego w Brzegu .

2.Powierzchnia dziatki wedtug ewidencji gruntbw 0,5773 ha , w tym uzytek gruntowy :RIVb-0,0745 ha ; Llll-
0,0629 ha ;LIV-0,1264 ha ;LVI-0,2087 ha ;B-0,0700ha ; W-0,0348 ha

S.Nieruchomosc-dziatka niezabudowana , ogrodzona , posiada dost§p do drogi publicznej -ulicy Kosciuszki,
szerokosc dziatki od ulicy Kosciuszki od 12m , do 7m na wysokosci istniejajoej stodoty potozonej na
dziatce 788/368 km.7 , szerokosc za istniejaca^ stodoty okoto 32m , szerokosc na pozostatej dtugosci
okoto 34m, czesc dziatki uzytkowana jako podworko nieruchomosci sa^siedniej, cz^sc dziatki stanowi sad
owocowy, czesd taj<a . Uzbrojenie terenu : siec wodociajgowa w bezposrednim sa^siedztwie dziatki ,
kanalizacja sanitarna kolektor ttoczny 0 200 w poprzek dziatki , natomiast wzdtuz dziatki kolektor
deszczowy 0300 przechodza^cy w otwarty row , pra^d bezposrednio na dziatce .Dziatka o znacznym
spadku terenu , lezy w strefie ochrony konserwatorskiej uktadow przestrzennych , cennych zespotow
zabudowy , potozona na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi.

4.Podczas podpisania aktu notarialnego umowy sprzedazy ustanowiona zostanie i wpisana do ksi^gi
wieczystej nabywcy nieodptatna stuzebnosc przesytu w/w mediow (tj kanalizacji deszczowej i sanitarnej)
na rzecz Gminy Popiel6w .

S.Przeznaczenie - w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Popielow tereny na kt6rych
potozona jest nieruchomosc oznaczone sa^ symbolami w :
1) w czesci symbolem MU1 , co stanowi tereny zabudowy mieszanej , mieszkaniowo -ustugowej

mieszkaniowe z przeznaczeniem podstawowym pod zabudow? mieszkaniowa. jednorodzinna^ oraz
ustugi komercyjne (0,1343 ha ).

2) w czesci RO, co stanowi tereny ogrodow i sadow (z dopuszczeniem lokalizacji obiektbw budowlanych
nie wymagajapych pozwolenia na budow? , budynkow gospodarczych i budynkow inwentarskich ,
zwiqzanych z istnieja^ca, zabudowy zagrodowa^, obiektow budowlanych nie wymagaja_cych pozwolenia
na budow§ oraz budynk6w gospodarczych /garazowych , zwiazanych z jednorodzinna, zabudowy
mieszkaniowa^ ,upraw szklarniowych i pod folia^, z zachowaniem warunkow wynikaja_cych z przepisow
odr§bnych-0,1383ha).

3) w czesci RZ1 ,co stanowi tereny uzytkow zielonych z przeznaczeniem podstawowym pod trwate uzytki
zielone ( 0,3047 ha ).

6.Nieruchomosc przeznaczona do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .

7.Cena nieruchomosci 50 000,00 zt netto + podatek VAT ustalony zgodnie z obowiqzujaĵ  ustawa^ o
podatku VAT (stownie :pie,cdziesiajt tysi^cy ztotych 00/100 + podatek VAT ustalony zgodnie z
obowiazuĵ ca ustawq_o podatku VAT).
Pozycje ust 5 pktl i 2 stawka podatku VAT 22% ; pozycja ust.5 pkt 3 stawka podatku zw .

S.Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomosci przez wywieszenie na tablicy ogtoszeii w siedzibie
Urzedu Gminy w Popielowie na okres 21 dni. Wywieszono 26.01.201 Or- do 16.02.201 Or. Osoby, ktorym
przystuguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami I tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603
z poz. zm./ proszone 53. o ztozenie wniosku o nabycie do dnia 11.03. 201 Or. (̂
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WOJT GMINY POPIELOW

ZARZA.DZENIE NR 0152/^3/2010
Wojta Gminy Popielow
z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci niezabudowanej - dziatki nr 1159
km.7 obr$b Popielow potozonej w Popielowie przy ulicy Kosciuszki , ogtoszenia wykazu
nieruchomosci oraz ustalenia ceny wywotawczej .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zmianami) oraz art.35 ust.1 i ust.2, art. 37 ust 1 ,
art.40 ust.1 pkt.1 art. 67 ust. 1 i ust.2 pktl , art.70 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomosciami , ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pozn.
zmianami) , oraz uchwafy Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielow z dnia 21.02. 2008 r. w
sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania, obciazania nieruchomosci gruntowych
stanowia^cych wtesnosc gminy Popielow oraz ich wydzierzawiania i wynajmowania na okres
dtuzszy niz 3 lata (z pozn.zm.), uchwafy Nr VIII/49/2007 Rady Gminy Popielow z dnia
22.05.2007 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomosci niezabudowanych
potozonych w Popielowie przy ulicy Kosciuszki, zarzqdza si§ co nast^puje;

§1

1) Ogtasza si§ wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy w I przetargu ustnym
nieograniczonym ; nieruchomosc -dziafka nr 1159 km.7 obr^b Popielow o powierzchni
0,5773 ha polozonej przy ulicy Kosciuszki.

2) Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogtoszeniu w prasie lokalnej i stronie
internetowej Urz^du Gminy w Popielowie oraz na tablicy ogloszen solectwa Popielow a
wykaz o ktorym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogloszen
Urz^du Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 , na stronie internetowej Urz^du Gminy w
Popielowie.

§2

1) Ustala si§ cen§ wywofawcza^ w wysokosci 50 000,00 zt netto + podatek VAT ustalony
zgodnie z obowic[zuje[ca^ ustawa_ o podatku VAT (stownie ipi^cdziesia^t tysi^cy ztotych
00/100 + podatek VAT ustalony zgodnie z obowia^zuj£[ca^ ustawa_ o podatku VAT).

2) Nabywca oprocz wylicytowanej ceny poniesie dodatkowe koszty : geodezyjnego
przygotowania dziatki do sprzedazy 1610,40 zt wykonania operatu szacunkowego w
wysokosci 305,00zt , wypisu i wyrysu z ewidencji gruntow 120,00zt, odpisu z KW 30,00zt
przed podpisaniem aktu notarialnego oraz koszty przepisu notarialnego i optat wieczysto
ksi^gowych po jego podpisaniu .

3) Ustala si§ wadium w wysokosci 7000,00zt (stownie: siedem tysi^cy ztotych ) .

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjf cia.
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