
WOJT GMINY POPIELOW

ZARZADZENIE NR 0152/.?^../2010
Wojta Gminy Popielow
z dnia 06 grudnia 2010 r.

w sprawie zasad zbycia nieruchomosci niezabudowanej w drodze zamiany
i ustanowienia stuzebnosci gruntowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
( Dz. U. z2001r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zmianami) art. 15 ust 1, art. 25 ust 1 , ust 2 , art. 37
ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. z 2010 r. Nr
102, poz. 651 z pozn. zmianami) oraz §6 ust.1 , 2 pkt.1 i § 15 ust.5 uchwaty Nr XVI/109/08
Rady Gminy Popielow z'dnia 21.02. 2008 r. w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania,
obciajania nieruchomosci gruntowych stanowia^cych wtasnosc gminy Popielow oraz ich
wydzierzawiania i wynajmowania na okres dtuzszy niz 3 lata (z pozn.zm.), zarza^dza si? co
nast?puje;

§1

Przeznacza si? nieruchomosc niezabudowana^ potozona^ w miejscowosci Popielow stanowia^
wtasnosc Gminy Popielow oznaczona^ numerem 1217/145 km.2 o powierzchni 0,0035 ha
do zbycia w drodze zamiany na
nieruchomosc niezabudowana^ potozona_ w miejscowosci Popielow stanowia^ca^ wspotwlasnosc
Gabrieli Bieniara i Norberta Bieniara oznaczona^ numerem ewidencyjnyml215/223 km.2 obr§b
Popielow o powierzchni 0,0035 ha w celu powi^kszenia dzialki gminnej utworzenia drogi
spetniaja^cej warunki drogi ppoz.

§2

Wartosc dziatki 1217/145 km.2 stanowia^cej wtasnosc Gminy jest rowna wartosci dziatki
1215/223 km.2 stanowia^cej wspoh/vtasnosc Gabrieli Bieniara i Norberta Bieniara i nie wymaga
doptaty zadnej ze stron zamiany, koszty niezb^dnych dokumentow do zamiany i koszty
notarialne wraz z optatami wieczysto ksi^gowymi poniesie Gmina Popielow .

§3
Ustanawia si? nieodptetna^ sluzebnosc gruntowa^ - prawo przechodu i przejazdu na cz?sci
dzialki nr 1218/145 km.2 stanowia^cej wtasnosc Gminy Popielow , zapisanej w Kw Nr
OP1B/00026470/5 , w celu stworzenia mozliwosci racjonalnego korzystania dla wtasciciela
nieruchomosci oznaczonej numerem ewidencyjnym 1032/221 km.2 obr?b Popielow.

§2
Wielkosc i ksztatt stuzebnosci gruntowej - prawa przechodu i przejazdu przedstawiony zostata
na zatqczniku graficznym stanowia^cym integralna_cz?sc zarza^dzenia

Warunki szczegotowe zbycia nieruchomosci niezabudowanej w drodze zamiany okresli protokot
uzgodnieh pomi^dzy Gmina^ Popielow a Panstwem Gabrieli Bieniara i Norberta Bieniara .

§4

Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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