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Wojta Gminy Popielow
zdnia 10 grudnia 2012 r.

w sprawie warunkow odplatnego nabycia na rzecz gminy
niezabudowanej w Kartowicach nr 151/2 km.2 obr^b Kartowice

Popielow dziaiki

Na podstawie art. 30 ust.1 , art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
0 samorzadzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zmianami ) art. 25 ust 1,
ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami , (tj. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 z pozn. zmianami) , §6 ust 1, 2, 3 Uchwaty Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielow
z dnia 21.02.2008 r. w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania, obcia_zania
nieruchomosci gruntowych stanowia_cych wtasnosc gminy Popielow oraz ich wydzierzawiania
1 wynajmowania na okres dtuzszy niz 3 lata (z pozn. zm ) oraz Uchwaty Nr XXI/1 54/201 2 Rady
Gminy Popielow z dnia 28.11.2012 r. w sprawie wyrazenia zgody na odptatne nabycie
nieruchomosci niezabudowanej w Kartowicach -dziatki nr 151/2 km.2 obr§b Kartowice,
zarzadza si§ co nast^puje;

§1
Nabyc na rzecz gminy Popielow nieruchomosc niezabudowana^ potozonst w Kartowicach
oznaczona numerem ewidencyjnym 151/2 km.2 obr^b Kartowice o powierzchni 0,0152 ha ,
za cen§ 6000,00 zJ brutto ( stownie: szesc tysi^cy ztotych 00/100 ).

§2
Cena nabycia ustalona zostata w rokowaniach (protokol rokowah z 23.05.2012 r ) w kwocie
6000,00 zt brutto (stownie: szesc tysi^cy ztotych 00/100 brutto), wszelkie koszty przygotowania
dokumentacji jak rowniez koszty przepisu notarialnego i koszty optat wieczysto ksi^gowych
poniesie Gmina Popielow .

§3
Gmina Popielow nieruchomosc okreslona^w §1 nabywa jako teren na ktorym ziokalizowana jest
przepompownia sciekow .

§4
Warunki szczegotowe nabycia nieruchomosci okreslone zostanst w protokole uzgodnien
pomî dzy stronami .

§5
Zarza_dzenie wraz z protokotem uzgodnien stanowic
notarialnej .

podstaw^ do zawarcia umowy

§6
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Radca
riski


