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ZARZADZENIE NR 0050/i^/2014
Wojta Gminy Popielow
z dnia 11 marca 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w II przetargu ustnym nieograniczonym
nieruchomosci niezabudowanych potozonych w miejscowosci Lubienia - dziatek nr :
378/1, 378/2, 378/3, 378/4, 378/5, 378/6, km.1 obr§b Lubienia 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. 37 ust 1, art.40 ust.1 pktl , art. 67
ust.1, ust.2 pkt.2, 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 stanowiapych wtasnosc gminy Popielow oraz ich
wydzierzawiania i wynajmowania na okres dtuzszy niz 3 lata z pozn. zmianami, uchwaty Nr
XXVI1/199/2013 Rady Gminy Popielow z dnia 19.06.2013 r. w sprawie wyrazenia zgody na
zbycie nieruchomosci niezabudowanych , zarza^dza si§ co nast^puje;

§1

Przeznacza si§ do sprzedazy w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci -
dziatki, niezabudowane stanowiqce wtasnosc Gminy Popielow, potozone w miejscowosci
Lubienia, oznaczona^ numerem ewidencyjnym oraz ustala si§ ceny wywotawcze :

1. dziatka 378/1 km.1 obr?b Lubienia, o powierzchni 0,0839 ha , zapisana^ w Kw Nr
OP1B/00022141/2 , cena wywotawcza w wysokosci 26009,00 zt netto (slownie : dwadziescia
szesc tysi^cy dziewi^c ztotych 00/100 ) + 23% podatku VAT w kwocie 5982,07 zt co daje
31991,07 zt brutto (stownie: trzydziesci jeden tysi^cy dziewi^cset dziewi^cdziesia^t jeden ztotych
07/100).

2. dziatka 378/2 km.1 obr^b Lubienia, o powierzchni 0,0865 ha , zapisana^ w Kw Nr
OP1B/00022141/2 ,cena wywotawcza w wysokosci 26815,00 zt netto (stownie : dwadziescia
szesc tysi^cy osiemset pi^tnascie ztotych 00/100 ) + 23% podatku VAT w kwocie 6167,45 zt
co daje 32982,45 zt brutto (stownie: trzydziesci dwa tysia^ce dziewi^cset osiemdziesiaj dwa ztote
45/100).

3. dziatka 378/3 km.1 obr^b Lubienia, o powierzchni 0,0892 ha , zapisana^ w Kw Nr
OP IB/00022141/2 , cena wywotawcza w wysokosci 27652,00 zt netto (stownie : dwadziescia
siedem tysi^cy szescset pi^cdziesiaj dwa ztote 00/100 ) + 23% podatku VAT w kwocie
6359,96 zt co daje 34011,96 zt brutto (stownie: trzydziesci cztery tysiqce jedenascie ztotych
96/100).

4. dziatka 378/4 km.1 obr^b Lubienia, o powierzchni 0,0918 ha , zapisana^ w Kw Nr
OP1B/00022141/2 cena wywotawcza w wysokosci 28458,00 zt netto (stownie : dwadziescia
osiem tysi^cy czterysta pi^cdziesial osiem ztotych 00/100 ) + 23% podatku VAT w kwocie
6545,34 zt co daje 35003,34 zt brutto (stownie: trzydziesci pi§6 tysi^cy trzy ztote 34/100).

5. dziatka 378/5 km.1 obr§b Lubienia, o powierzchni 0,0944 ha , zapisansi w Kw Nr
OP1B/00022141/2, cena wywotawcza w wysokosci 29264,00 zt netto (stownie : dwadziescia
dziewi^c tysi^cy dwiescie szescdziesiaj cztery ztote 00/100 ) + 23% podatku VAT w kwocie
6730,72 zt co daje 35994,72 zt brutto (stownie: trzydziesci pi§6 tysi^cy dziewi^cset
dziewi^cdziesiaj cztery ztote 72/100).



6. dziafka 378/6 km.1 obr^b Lubienia, o powierzchni 0,0960 ha , zapisana^ w Kw Nr
OP1B/00022141/2 , cena wywotawcza w wysokosci 29760,00 zt netto (stownie : dwadziescia
dziewi^c tysi^cy siedemset szescdziesiaj zlotych 00/100 ) + 23% podatku VAT w kwocie
6844,80 zt co daje 36604,80 zt brutto (stownie: trzydziesci szesc tysi^cy szescset cztery ztote
80/100).

7. Ustala si§ na kazda^ z nieruchomosci opisanych w § 1 ust.1-6 wadium w wysokosci
3000,00 zt (stownie :trzy tysia^ce ztotych 00/100).

8. Nabywca oprocz wylicytowanej ceny za kazda^z nieruchomosci opisanych w § 1 ust.1-6
poniesie koszty wykonania operatu szacunkowego 123,00 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 po jego podpisaniu .

9. Postanawia si? ustanowic w momencie sprzedazy nieodptatna^ stuzebnosc gruntowa^- prawo
przechodu i przejazdu przez dziatk? nr 378/7 km.1 obr?b Lubienia stanowia^csi wtasnosc Gminy
Popielow (droga wewn^trzna), zapisana^ w Kw Nr OP1B/00022141/2, w celu zapewnienia
dost^pu do drogi publicznej dla kazdej z dziatek w § 1 ust.2-6.

§2

Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Didn yriskj


