
Zatacznik nr 6 do Zarzadzenia nr 0050/ v^> /2013
WdjtaGminy Popiel6wz dnia 31 Iipca2013r
w sprawie ogtoszenia i przeznaczenia do dzierzawy
nieruchomosci zabudowanej nr 140 km.1 obre.b Stobrawa

CZQSCi
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Oznaczenie
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w/g ewidencji
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Oznaczenie w/g
ksi?gi
wieczystej

PREZNACZONEJ DO DZIERZAWY W MIEJSCOWOSCI STEOBRAWA -CZE.S6 DZIAtKI NR 140

Opis Nieruchomosci Przeznaczenie i sposob
gospodarowania

Wysokosd czynszu .terminy wnoszenia optat Zasady aktualizacji optat nformacja o przeznaczeniu
do oddania w najem lub
dzierzawy

Oznaczenie
geodezyjne
nieruchomosci
dziatka nr 140
km. 1 obr^b
Stobrawa , o
powierzchni
0,4400 ha
;uzytek gruntowy
-B 0,1200ha;Bz
0,3200 ha

Nieruchomosc NieruchomoSd potozona w miejscowosci
posiada Stobrawa przy ulicy Jakuba Kani 11, dziatka
urza_dzona_ w ksztatcie prostoka_ta, nieogrodzona,
ksieg§ wieczysta. zabudowana, czesd dziatki 140 km.1 o

KW powierzchni 3,OmJ przeznaczona do
OP1B/00022421/ dzierzawy do zabudowy szafa_ i urza_dzeniami
9 prcwadzona^ telekomunikacyjnymi wraz z
Drzez Sqd przyla.czami (wedlug wczesniejszych
^ejonowy w uzgodnien lokalizacyjnych), posiada
Brzegu ,bez bezposredni dost^p do drogi - ulicy Jakuba
obciazeri i Kani
ograniczeri

Nieruchomosd
przeznaczona w
miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego wsi
Stobrawa jako teren ustug
kultury oznaczony
symbolem UK($w)(1).

:zynsz za dzierzaw? cz^sc nieruchomo^ci o
pow. 3,0 m2 ustala si§ w wysokoSci 24,39 zl
netto/miesi?cznie + 5,61 zt (23% podatek VAT) ••
30,00 z< brutto/miesi?cznie (wedtug stawki
ednostkowej 8,13z) netto/m2/miesi?cznie),

Termin wnoszenia opfat - 14 dni od daty
wystawienia faktury,

Ponadto dzierzawca ponosi optaty podatku od
nieruchomosci w/g deklaracji podatkowe

iynsz za dzierzawf b^dzie
jvaloryzowany corocznie o
•oczny wskaznik wzrostu cen
:owar6w i usiug
konsumpcyjnych za rok
joprzedni publikowany przez
Prezesa GUS (pierwsza
waloryzacja nastapi
01.02.2014r.nastepne
pierwszego lutego kazdego
nast?pnego roku).

vlieruchomosc wydzierzawiana
est na okres 3 lat w trybie
sezprzetargowym
Szczegotowe warunki okreslone
.ostana,w umowie dzierzawy.

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy zostaje podany do publicznej wiadomosci na okres 21 dni tj. od 01.08.2013r. do 21.08.2013r. przez wywieszenie na tablicy ogtoszeri w Urz^dzie Gminy w
Popielowie.

Przygotowat: T.Hyszczyn

szynski


