
WO JT GMINY POPIELOW

ZARZA.DZENIE NR 0050/MOO/2013
Wojta Gminy Popielow
zdnia 11 lipca 2013 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci niezabudowanej potozonej w
Kartowicach - dziatki nr 269/65 km.2 obr§b Kartowice , ogtoszenia wykazu oraz ustalenia
ceny wywotawczej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594), oraz art. 13 ust.1 , art. 35 ust 1 i ust 2 , art. 37 ust 1, art.40 ust.1
pktl , art. 67 ust. 1 ,ust.2 pkt.1 , art. 70 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami , (tj.Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pozn. zmianami), oraz uchwafy 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 i wynajmowania na okres dtuzszy niz 3 lata z pozn. zmianami, uchwaty Nr
XXXV/254/2009 Rady Gminy Popielow z dnia 29.12.2009 r. w sprawie wyrazenia zgody na
zbycie nieruchomosci niezabudowanej, zarzajdza si§ co nast^puje;

§1
Przeznacza si§ do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosc
niezabudowana_ stanowia^ wtasnosc Gminy Popielow , potozona, w miejscowosci Kartowice ,
oznaczona^ numerem ewidencyjnym 269/65 km.2 obr^b Kartowice, o powierzchni 0,1015 ha ,
zapisanstw Kw Nr OP1B/00027318/9 .

§2
Ogtasza si§ wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy stanowia_cy zata^cznik do
niniejszego zarzs[dzenia . Wykaz 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 . Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogtoszeniu w prasie lokalnej i stronie
internetowej Urz^du Gminy w Popielowie oraz tablicy ogtoszen sotectwa Kartowice .

§3
LUstala si? cen§ wywotawcza, do I przetargu ustnego nieograniczonego za dziatk? opisana^w
§ 1 w wysokosci 31640,00 zt netto (stownie : trzydziesci jeden tysi^cy szescset czterdziesci
ztotych 00/100 ) + 23% podatku VAT w kwocie 7277,20 zt co daje 38 917,20 zt brutto (stownie:
trzydziesci osiem tysi^cy dziewi^cset siedemnascie ztotych 20/100). Nabywca oprocz
wylicytowanej ceny za nieruchomosc poniesie koszty wykonania operatu szacunkowego
369,00 zt , wypisu i wyrysu z ewidencji gruntow 120,00zt, odpisu z KW 30,00zt przed
podpisaniem aktu notarialnego oraz koszty przepisu notarialnego i optat wieczysto-ksi^gowych
pojego podpisaniu .

§4
Ustala si§ wadium w wysokosci 5 000,00 zt (stownie :pi§c tysi^cy ztotych 00/100).

§5
Zarza_dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.



Zateicznik nr 1 do Zarz^dzenia nr 00507/fQl/2013
Wojta Gminy Popielow z dnia 11 lipca 2013r
w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci
niezabudowanej potozonej w Karlowicach - dziatki nr 269/65 km.2
obre.b Kartowice, ogtoszenia wykazu oraz ustalenia ceny
wywotawczej

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. z 2010 r. Nr
102, poz. 651 z pozn. zmianami) podaje si§ do publicznej wiadomosci przez wywieszenie na tablicy
ogtoszeh w Urz^dzie Gminy w Popielowie :

W y k a z
Nieruchomosci niezabudowanej stanowia_cej wtasnosc Gminy Popielow,
potozonej w miejscowosci Kartowice - dziatki nr 269/65 km.2 obr§b
Kartowice przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu.

1.Nieruchomosc niezabudowana potozona w Kartowicach dziatka nr 269/65 km.2 obn?b
Karlowice , gmina Popielow, nieruchomosc posiada urza.dzona. ksi§g§ wieczysta. KW
OP1B/00027318/9 bez obcia_zeri i ograniczen , prowadzona^ przez V Wydziat Sa^du Rejowego
w Brzegu .

2.Powierzchnia dziatki wedlug ewidencji gruntow 0,1015 ha , uzytek gruntowy RVI 0,1015 ha,

S.Dziatka niezabudowana, nieogrodzona, w ksztatcie prostokaja, teren plaski , dojazd dobry ulicaw

Kolejowa^o nawierzchni asfaltowej i ulica.T§czowa^o nawierzchni betonowej, sa_siedztwo stanowi
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, i wielorodzinna w bezposrednim sa^siedztwie znajduja^
si§ sieci elektroenergetyczna, wodociajgowa i kanalizacji sanitarnej.

4.Przeznaczonie - w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Karlowice
tereny na ktorych potozona jest nieruchomosc oznaczone sq_ symbolem 3 MN co stanowi teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5.Nieruchomosc przeznaczona do sprzedazy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .

S.Cena nieruchomosci 31640,00 zt netto (stownie : trzydziesci jeden tysi^cy szescset czterdziesci
ztotych 00/100 ) + 23% podatku VAT w kwocie 7277,20 zt co daje 38 917,20 zt brutto (stownie:
trzydziesci osiem tysi^cy dziewi^cset siedemnascie ztotych 20/100)

7.Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomosci przez wywieszenie na tablicy ogtoszeh
w siedzibie Urz§du Gminy w Popielowie na okres 21 dni . Wywieszono 12.07.2013r - do
02.08.2013r. Osoby, ktorym przystuguje pierwszeiistwo w nabyciu nieruchomosci na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
I tekst jednolity z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pozn. zm./ proszone 53. o.ztozenie wniosku
o nabycie do dnia 24.08.2013r
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