
WOJT GMINY POPIELOW

ZARZADZENIE NR 0050//IM/2011
Wojta Gminy Popielow
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie ogloszenia i przeznaczenia do dzierzawy nieruchomosci -dziatki nr 1121/303
km.3 obr?b Popielow wraz z domkami kontenerowymi (domki szwedzkie).

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym ( Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zmianami) art. 13 ust 1 ,art.25 , art. 35 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami, (tekst jednolity Dz. U. z 201 Or. Nr 102, poz.
651 z pozn. zmianami), zarzajdza si? co nast?puje:

§1

OgJasza si? i przeznacza do dzierzawy na okres 3 lat na , nieruchomosc-dziaJk? nr 1121/303
km.3 obr?b Popielow o powierzchni 1,2230 ha wraz z 5-cioma domkami kontenerowymi
(domki szwedzkie) potozonymi w miejscowosci Popielow przy ulicy Brzeskiej, wymieniona^ w
wykazie stanowiapym zata^cznik do niniejszego Zarzajdzenia .

§2

Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogtoszeniu w prasie lokalnej i stronie internetowej
Urz?du Gminy w Popielowie oraz tablicy ogtoszeniowej sotectwa Popielow a wykaz o ktorym
mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogtoszeri Urz?du Gminy w
Popielowie ul. Opolska 13 , na stronie internetowej Urz?du Gminy w Popielowie .

§3

Czynsz za dzierzaw? nieruchomosci okreslonej w § 1 ustala si? w wysokosci 2000,00 zt za
cala. nieruchomosc/miesi?cznie, czynsz powi?kszony zostanie o podatek VAT w wysokosci
23%.

§4

Szczegotowe warunki okresli umowa dzierzawy.

§5
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

Radca awn r Mieta Kupka

Zaafepca Wojta



Zat^cznik do Zarza_dzenia nr 0050/^1 /2011
Wojta Gminy Popielow z dnia 28 .1 2.2011 r.
w sprawie ogtoszenia i przeznaczenia do
dzierzawy nieruchomosci -dziafki nr 1 121/303
km. 3 obr§b Popielow wraz z domkami
kontenerowymi (domki szwedzkie).

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz.651 z pozn.
zm.) podaje si? do publicznej wiadomosci , ze przeznaczona jest do dzierzawy w trybie bezprzetargowym nastepuja.ce nieruchomosc:

Wy k a z

Nieruchomosci-dziatki nr 1121/303 km.3 obr$b Popielow wraz domkami
kontenerowymi (domki szwedzkie) przeznaczonej do dzierzawy stanowia^cej
wlasnosc Gminy Popielow .

1. Nieruchomosc oznaczona w operacie ewidencji gruntow numerem 1121/303 km.3 obr^b
Popielow ,o powierzchni 1,2230ha ,w tym uzytek gr. RV 0,6780 ha, RVI 0,4500 ha, PsV
0,0800ha,wO,0150ha

2. Nieruchomosci posiadaja^ urzqdzona^ ksi§g§ wieczysta_ , KW OP1 B/00028039/6
prowadzonsi przez SajJ Rejonowy w Brzegu , bez obcic[zeh i ograniczeh .

3. Nieruchomosc wraz z 5-cioma domkami kontenerowymi (kazdy sktada si§ z 2-6ch
odr§bnych lokali ; kazdy lokal sktada si? z 4 pokoi , kuchni i lazienki o la^cznej
powierzchni uzytkowej lokalu 68,2m2. Kazdy z lokali posiada odr^bne zasilanie w
energi? elektryczna, wod? i kanalizacj? sanitarna^ , teren wokot urza^dzony. Stan
techniczny lokali dobry , kazdy wyposazony w tazienk? aneks kuchenny .Dzialka w
ksztateie prostokaja maja^ca dostep do drogi o nawierzchni asfaltowej ulicy Brzeskiej .

4.Miejscowosc Popielow posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego ,
dziatka nr 1121/303 km.3 potozona jest na terenie oznaczonym symbolem MN2 co
oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej .Dziatka urza^dzona na ktorej
znajduja^ si§ domki kontenerowe wraz z infrastruktura_ .

S.Czynsz dzierzawny w kwocie 2000,00 zt/m2netto /miesi^cznie (stownie :dwa tysia^ce
ztotych 00/100 netto ), plus 23 % podatku VAT , ponadto dzierzawca ponosi opfaty z
tytutu podatku od nieruchomosci wg nakazow ptatniczych .

6.Termin wnoszenia optet - 15 kazdego miesi^ca z gory , na podstawie otrzymanej
faktury ;

7.Stawka czynszu b^dzie waloryzowana corocznie o roczny wskaznik wzrostu cen i
towarow i ustug konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS .

8. Nieruchomosc przeznaczona do dzierzawy na okres 3 latw trybie bezprzetargowym .

9.Szczegotowe warunki okreslone zostana^w umowie dzierzawy.

10-Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy zostaje podany do publicznej
wiadomosci na okres 21 dni tj. od 28.1 2.201 1r. do 19.01.2011r. przez wywieszenie na
tablicy ogtoszeh w Urz^dzie Gminy w Popielowie.

Przygotowal : T.Hyszczyn

eta Kupka
Wojta


