
WOJT GMINY POPIELOW

ZARZADZENIE NR 0050//$*V2012
Wojta Gminy Popielow
z dnia 10 stycznia 2012 r.

wsprawie ogtoszenia i przeznaczenia do dzierzawy nieruchomosci niezabudowanej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym ( Dz. U. z
2001 r. 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), na podstawie §2 ust.1 pkt.e Zarza^dzenia Wojta Gminy Popielow Nr
0050/ 40 /2011 z dnia 20 kwietnia w sprawie ustalenia stawek z tytutu dzierzawy i najmu
gruntow i lokali stanowic(cych wtesnosc Gminy Popielow, zarza^dza si§ co nast^puje:

§1

Ogtasza si? i przeznacza do dzierzawy na cele rolnicze na okres do 3 lat nieruchomosc
niezabudowana^ potozona^ w miejscowosci Stobrawa - dziatka 491 km.2 obr^b Stobrawa o
powierzchni 0,8400 ha wymieniona^ w wykazie stanowiapym zata^cznik do niniejszego
ZarzajJzenia .

§2

Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogtoszeniu w prasie lokalnej i stronie internetowej
Urz^du Gminy w Popielowie oraz sotectwa Stobrawa a wykaz o ktorym mowa w §1 podlega
wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogtoszeh 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 336,00zt rocznie,
zw z podatku VAT(stawka 0,04 zt/m2 rocznie).

§4

Szczegotowe warunki okresli umowa dzierzawy.

§5

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.



Zatejcznik do Zarzqxlzenia nr 00507$} 7201 2
Wojta Gminy Popielow z dnia 10 stycznia 2012r
W sprawie ogtoszenia i przeznaczenia do
dzierzawy nieruchomosci niezabudowanych

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 :

Wy ka z

Nieruchomosci niezabudowanej przeznaczonej do dzierzawy stanowia^cej wtasnosc
Gminy Popielow oznaczonej numerem ewidencyjnym 491 km.2 obr$b Stobrawa

LNieruchomosc oznaczona w operacie ewidencji gruntow numerem 491 km.2 obr§b
Stobrawa , powierzchnia 0,8400ha wtym uzytekgr. Rllla 0,7700 ha ,w 0,0700 ha

2. Nieruchomosci posiadaja^ urza^dzona^ ksi§g$ wieczysta^ , KW OP1 B/00026470/5
prowadzona^ przez Sa^d Rejonowy w Brzegu , bez obcisizeh i ograniczen .

S.Nieruchomosc potozona w miejscowosci Stobrawa na poludnie od drogi wojewodzkiej
457 relacji Dobrzeh Wielki-Brzeg , mi^dzy rzeks[ Stobrawa^ a rzeka^ Odra^ , dziatka w
ksztatcie prostokajta, posiadaja^ca krotszym bokiem dost^p do drogi - nieutwardzonej ,
o numerze 490 km 2, dziatka utrzymana w dobrej kulturze rolnej , w cz^sci stanowia^ca
wodociek.

4.Miejscowosc Stobrawa posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego ,
dziatka nr 491 km.2 potozona jest na terenie oznaczonym symbolem R(18) co stanowi
tereny rolnicze .

S.Czynsz dzierzawny w kwocie 336,00 zl/rocznie, zw z podatku VAT (stawka 0,04zt/m2 x
0, 8400=204, OOzl /rocznie) , ponadto dzierzawca ponosi oplaty z tytufu podatku rolnego
wg nakazow ptatniczych .

G.Termin wnoszenia optat - 31 grudnia kazdego roku, na podstawie otrzymanej faktury ;
za ostatni okres dzierzawy ptetne do ostatniego dnia dzierzawy na podstawie otrzymanej
faktury.

7.Czynsz b§dzie waloryzowany corocznie o roczny wskaznik wzrostu cen i towarow i ustug
konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS .

S.Nieruchomosc przeznaczona do dzierzawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym .

9.Szczegotowe warunki okreslone zostana^ w umowie dzierzawy,

lO.Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy zostaje podany do publicznej
wiadomosci na okres 21 dni tj. od 11.01.2012r. do 31.01.2012r. przez wywieszenie na
tablicy ogtoszeh w Urz^dzie Gminy w Popielowie.

Przygotowa* : T.Hyszczyn


