
rUPlELOW

ZARZADZENIE NR 00^/^/2012
Wojta Gminy Popielow
z dnia 06 czerwca 2012 r.

w sprawie ogtoszenia i przeznaczenia do dzierzawy nieruchomosci niezabudowanej nr
1106/116 km.2 obr^b Popielow

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie 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.g zarza^dzenia Nr 0050/40/2011 Wojta Gminy
Popielow z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek z tytutu dzierzawy i najmu
gruntow i lokali stanowiapych wtasnosc Gminy Popielow z pozn.zm., zarzajdza si§ co nast^puje;

§1

Ogfasza si§ i przeznacza do dzierzawy z przeznaczeniem na ogrod przydomowy na okres 3 lat
nieruchomosc niezabudowana^ potozona^ w miejscowosci Popielow - dziatke^ 1106/116 km.2
obr^b Popielow o powierzchni 0,1880 ha wymieniona^w wykazie stanowia^cym zata^cznik do
niniejszego Zarzajdzenia .

§2

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

§3

Czynsz za dzierzawy nieruchomosci okreslonej w § 1 ustala si§ w wysokosci za dziaJk§ 37,60zt
miesi^cznie (0,1880ha x 0,02 zt = 37,60zf miesi^cznie, zw z podatku VAT) w/g stawki
jednostkowej za dzialk§ 0,02 zt/m2/miesi§cznie ,

§4

Szczegotowe warunki okresli umowa dzierzawy.

§5

Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Zup.



Zateicznik do Zarzqdzenia nr 0050/°«^?2012
Wojta Gminy Popielow z dnia 06 czerwca 201 2r

w sprawie ogioszenia i przeznaczenia do dzierzawy
nieruchomosci niezabudowanej nr 1106/116 km. 2
obr?b Popielow

Na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 201 Or. Nr 102 poz. 651 z
pozn. zm.) podaje si? do publicznej wiadomosci , ze przeznaczona jest do dzierzawy w trybie bezprzetargowym nast?puja_ca
nieruchomosc :

W y k a z

Nieruchomosci niezabudowanej przeznaczonej do dzierzawy stanowia^cej wtasnosc
Gminy Popielow oznaczonej numerem dz.1 106/1 16 km.1 obr$b Popielow

1. Nieruchomosc oznaczona w operacie ewidencji gruntow numerem 1106/116 km.2
obr^b Popielow o powierzchni 0,1880ha w tym uzytek gr. RVI 0,0400 ha , S-RVI
0,1480 ha

2. Nieruchomosc posiadaja^ urza^dzon£[ ksi§g§ wieczysta^, KW OP1B/00020999/7
prowadzonsi przez Sqd Rejonowy w Brzegu , bez obciazen i ograniczen .

3. Nieruchomosc potozona w miejscowosci Popielow , dzialka w ksztatcie prostoka^ta bez
dost^pu do drogi publicznej, urza^dzona jako ogrod przydomowy.

4.Miejscowosc Popielow posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, teren
na ktorym potozona jest dziatka oznaczony symbolem R1-tereny rolnicze.

S.Czynsz dzierzawny za dziatk<= 37,60zt/miesi?cznie brutto (0,1880ha x 0,02 zt= 37,60zt
miesî cznie, zw z podatku VAT) w/g stawki jednostkowej za dziatke^ 0,02
zi/m2/miesi§cznie, ponadto dzierzawca ponosi opfaty z tytulu podatku od nieruchomosci
wg nakazow ptatniczych .

S.Termin wnoszenia optat - 15 kazdego miesiqca , na podstawie otrzymanej faktury.

7. Stawki czynszu b^da^ waloryzowane corocznie (w miesia^cu lutym ) o roczny wskaznik
wzrostu cen i towarow i ustug konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez
Prezesa GUS.

8. Nieruchomosc wydzierzawiana jest na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym z
przeznaczeniem na ogrod przydomowy.

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 06. 06. 201 2r. do 27. 06. 201 2r. przez wywieszenie na
tablicy ogtoszen w Urz^dzie Gminy w Popielowie.

Przygotowat : T.Hyszczyn


