
WOJT GMINY POPIELOW

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

w sprawie przeznaczenia do sprzedazy lokalu mieszkalnego potozonego w Kartowicach przy
ulicy Mfyriskiej 5 lokal 2 wraz z pomieszczeniem przynaleznym i udziatem w cz?sci wspolnej
i gruncie , 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.la , 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 uchwaty Nr
XVI/109/08 Rady Gminy Popielow z dnia 21.02. 2008 r. w sprawie okreslenia zasad nabywania,
zbywania, obcia/ania nieruchomosci gruntowych stanowia_cych wtasnosc gminy Popielow oraz ich
wydzierzawiania i wynajmowania na okres dtuzszy niz 3 lata z pozn. zmianami, uchwaty Nr
XX/143/2012 Rady Gminy Popielow z dnia 25.10.2012 r. w sprawie wyrazenia zgody na zbycie lokalu
mieszkalnego potozonego w Kartowicach ul. Mtynska 5 lokal nr 2, zarza_dza si? co nast?puje;

§1

Przeznacza si? do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny o pow.
uzytkowej 102,25 m2 wraz z pomieszczeniem przynaleznym na poddaszu o pow. 17.44 m2 potozony
w Kartowicach ul. Mtynska 5 lokal nr 2 potozony na pi?trze, KW OP1B/00031238/5 wraz z udziatem
w dziatoe nr 448/8 km.2 obr?b Kartowice o pow 0.2412 ha, wynosza^cym 483/1000 i takim samym
udziatem w cz?sciach wspolnych, urzqdzeniach i budynkach znajdujqcych si? na dziatoe .

§2

Ogtasza si? wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy stanowia_cym zata.cznik do niniejszego
zarza^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 na tablicy ogtoszeri sotectwa Kartowice .

§3

LUstala si? cen? wywotawcza^ do I przetargu ustnego nieograniczonego za lokal mieszkalny
w Kartowicach ul. Mtynska 5 lokal nr 2 potozony na pi?trze KW OP1B/00031238/5 wraz z udziatem
w dziatoe nr 448/8 km.2 obr?b Kartowice o pow 0.2412 , wynoszqcym 483/1000 i takim samym udziatem
w cz?sciach wspolnych , urza^dzeniach i budynkach znajduja^cych si? na dziatoe w wysokosci 79 800 ,00
zt netto kwota zwolniona z podatku VAT (stownie : siedemdziesiaj: dziewi?c tysi?cy osiemset ztotych
00/100 zwolnione z podatku VAT, w tym 43100,00 zt cena udziatu w dziatoe, 36700,00zt cena lokalu
mieszkalnego z pomieszczeniem przynaleznym ).
2.Nabywca oprocz wylicytowanej ceny za nieruchomosc poniesie koszty wykonania operatu
szacunkowego - 369,00zt, wypisu i wyrysu z ewidencji gruntow -120,00zl, odpisu z KW -30,00zt przed
podpisaniem aktu notarialnego oraz koszty przepisu notarialnego i optat wieczysto-ksi?gowych po jego
podpisaniu .

§4

Ustala si? wadium w wysokosci 10 000,00 zt (stownie : dziesi?c tysi?cy ztotych 00/100).

§5
Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

JMj til",
\szynski
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nr 1 do Zarza^dzenia nr 0050/*(C$/2013
Wojta Gminy Popielow z dnia 11 lipca 2013r
w sprawie przeznaczenia do sprzedazy lokalu mieszkalnego
potozonego w Kartowicach przy ulicy Mtyftskiej 5 lokal 2 , ogioszenia
wykazu oraz ustalenia ceny wywolawczej

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

Wy ka z
Nieruchomosci lokalowej przeznaczonej do sprzedazy potozonej w
Kartowicach ul. Mtyriska 5 iokal 2.

1.Nieruchomosc zabudowana budynkiem mieszkalnym w Karlowicach ul. Mtyriska 5/2 , dziatka nr
448/8 km.2 obr§b Kartowice gmina Popielow b?da_ca wspotwtasnosciq, Gminy Popielow i
wtasciciela lokalu na parterze (, udziat Gminy 483/1000) nieruchomosc posiada urzqdzona^
ksi?g§ wieczysta^ KW OP1B/00031238/5 bez obcia^zeti i ograniczen, prowadzona^ przez V
Wydziat Sa^du Rejowego w Brzegu , lokal nr 2 nie posiada zatozonej ksi§gi wieczystej.

2.Powierzchnia dzialki wedtug ewidencji gruntow 0,2412 ha , uzytek gruntowy B/RV 0,0952 ha,
RV 0,1160 ha , LV 0,0300 ha , udziat Gminy w runcie i cz^sciach wspolnych wynosi 483/1000 ,
powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego nr 2 - 102,25 m2 , pomieszczenie przynalezne na
poddaszu o pow. 17,44 m2

3.Nieruchomosc zabudowana budynkiem mieszkalnym potozonym w Kartowicach przy ulicy
Mtyhskiej 5 .budynek pi^trowy z poddaszem -w budynku znajduja^si? 2 lokale mieszkalne .
Budynek murowany z cegty, z dachem dwuspadowym wysokim o konstrukcji drewnianej kryty
dachowka cementowa^, do budynku od wschodniej strony przylega spichlerz, stolarka okienna
drewniana, drzwi wewn^trzne z ptyty. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna^, wodna^
i kanalizacyjnq., ogrzewanie c.o etazowe -stan techniczny budynku zty wymaga remontu dachu .
Lokal mieszkalny nr 2 stanowia^cy wtasnosc Gminy Popielow o pow. uzytkowej 102.5 m 2 sktada
si§ z 4 pokoi , kuchni , tazienki i korytarza w stanie techniczny srednim , oraz pomieszczenia
przynaleznego na poddaszu o pow. 17,44 m2 oraz udziatem w cz^sciach wspolnych i gruncie
oraz urzadzeniach budynkach znajduja^cych si§ na dziatce wynosza^cym 483/1000. Wejscie do
lokalu bezposrednio z zewnajtrz poprzez wspolny korytarz.
Na dziatce znajduja^ si§ rowniez budynki gospodarcze z ztym stanie technicznym z p§kni§ciami
scian i cz^sciowo zniszczonym dachem.
Budynek nie posiada swiadectwa charakterystyki energetycznej.

4.Przeznaczonie - w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kartowice tereny
na ktorych potozona jest nieruchomosc oznaczone 53. symbolem 2 ML) co stanowi tereny
zabudowy mieszkaniowo ustugowej . Nieruchomosc potozona jest w granicy terenu obj^tego
ochronnq. konserwatorska typu ,,B" oraz na terenie zagrozonym powodziq, Budynek mieszkalny
nr 5 obj^ty jest ochrona konserwatorska^.

5.Nieruchomosc przeznaczona do sprzedazy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .
Sprzedaz lokalu na wtasnosc oraz sprzedaz na wspotwtasnosc cz^sci wspolnych budynkow
oraz urz^dzeri znajduja^cych si§ na dziatce wraz z udziatem w dziatce wynosza^cym 483/1000 .

G.Cena nieruchomosci zabudowanej wynosi 79 800 ,00 zJ netto kwota zw. z podatku VAT
(stownie : siedemdziesiajt dziewi^c tysi^cy osiemset ztotych 00/100 zwolnione z podatku VAT,
w tym 43100,00 zt cena udziatu w dziatce , 36700,OOzt cena lokalu mieszkalnego wraz
z pomieszczeniem przynaleznym i udziatem w cz^sciach wspolnych ).



y.Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomosci przez wywieszenie na tablicy ogtoszen
w siedzibie Urz§du Gminy w Popielowie na okres 21 dni . Wywieszono 12.07.2013r - do
02.08.2013r. Osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo 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 2070 r. Nr 102, poz. 651 z pozn. zm./ proszone sa^ o ztozenie wniosku
o nabycie do dnia 24.08.2013r

Przygotowal: T.Hyszczyn


