
WOJT GMINY POPIELOW

ZARZADZENIE NR 0050/# 72014
Wojta Gminy Popielow
z dnia /I'D grudnia 2014 r.

wsprawie ogtoszenia i przeznaczenia do dzierzawy nieruchomosci niezabudowanej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzajdzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz, 594 z pozn. zmianami) art.13 ustl , art.25 ust.1, art. 35 ust 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosci ami , (tekst jednolity Dz. U. z
2014r. poz. 518 z pozn. zmianami) oraz § 5 pkt. 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 i
wynajmowania na okres dtuzszy niz 3 lata (zpozn.zm), Zarza^dzeniem Nr 0050/40/2011 Wojta
Gminy Popielow z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek z tytutu dzierzawy i najmu
gruntow i lokali stanowia_cych wtasnosc Gminy Popielow zarzajdza si§ co nast^puje;

§1
Ogtasza si§ i przeznacza do dzierzawy na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne
potozone w miejscowosci Rybna dziatki nr 97 km.1 obr^b Rybna o powierzchni 1,2900 ha
wymienionej w wykazie stanowia^cym zata^cznik do niniejszego Zarza^dzenia.

§2
Informacja o wywieszeniu w/w wykazu podlega ogtoszeniu w prasie lokalnej i stronie
internetowej Urz^du Gminy w Popielowie oraz sotectwa Rybna a wykaz o ktorym mowa w §1
podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogtoszeh Urz^du Gminy w Popielowie
ul. Opolska 13 i na stronie internetowej Urz^du Gminy w Popielowie .

§3
LCzynsz za dzierzaw§ nieruchomosci okreslonej w § 1 ustala si§ w wysokosci 516,00 zt netto
kwota zwolniona z podatku VAT = 516,00 zt brutto /rocznie wedlug stawki jednostkowej
0,04zt/m2/rocznie.
2.Czynsz b^dzie waloryzowany corocznie o roczny wskaznik wzrostu cen towarow i ustug
konsumpcyjnych za poprzedni rok publikowany przez Prezesa GUS bez koniecznosci
sporza^dzania aneksu, jedynie za powiadomieniem na pismie (pierwsza waloryzacja nastapi
01.02.2016 r. nast^pne 1 lutego kazdego nast^pnego roku).
S.Dzierzawca ponadto ponosi optaty z tytutu podatku od nieruchomosci wg deklaracji
podatkowej .

§4
Szczegotowe warunki okresli umowa dzierzawy.

§5
Zarza_dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Zalcjcznik do Zarzqdzenia nr 0050/ ^ /2014
Wojta Gminy Popielowz dnia^ grudnia 2014r
w sprawie ogtoszenia i przeznaczenia do dzierzawy
nieruchomosci niezabudowanej

nieruchomo§ci -dzlalki hr 97 km.1 obr?b Rybna stanowiqcej wtasno§6 Gminy Popiel6w przeznaczonej do dzierzawy nacelerolne

Oznaczenie nieruchomosci
w/g ewidencji grunt6w

Oznaczenie w/g ksi?gi
wieczystej

Opis Nieruchomosci Przeznaczenie i sposob
zagospodarowania

Wysokosc czynszu .terminy
wnoszenia optat

Zasady aktualizacji optat nformacja o przeznaczeniu
do oddania w najem lub
dzierzawy

Oznaczenie geodezyjne
nieruchomosci- dziafka 97
km.1 obreb Rybna o pow.
1,2900 ha ;uzytek gr.-Ps IV
1,2900 ha

Nieruchomosd posiada
urzadzona^ksie^
wieczysta., KW
OP1B/00019789/2
urowadzona, przez Sa_d
Rejonowy w Brzegu, bez
obcia^zeri i ograniczeri.

Dziafka jest przedmiotem
dzierzawy do 31.01.2015r.

Nieruchomo£6 potozona w
miejscowoSci Rybna
niezabudowana , dziatka w
ksztatcie prostokaja maja_ca
dost^p do drogi publicznej o
nawierzchni asfaltowej, o
dobrej kulturze rolnej
uzytkowana jest rolniczo.

Nieruchomos6 potozona jest na
:erenie przeznaczonym w
miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego wsi Rybna
oznaczonych symbolem R(4) co
stanowi tereny rolnicze i
przeznaczona do dzierzawy na
cele rolne .

:zynsz dzierzawny za
wynosi 516.00 z\k kwota
zwolniona z podatku VAT= 516.00 zJ
brutto /rok ,

Termin wnoszenia opfat- 31 grudnia
kazdego roku na podstawie
otrzymanej faktury,

Dzierzawca ponadto ponosi opfaty
podatku od nieruchomosci w/g
nakazow ptatniczych .

^zynsz za dzierzawy bedzie
waloryzowany corocznie o
roczny wskaznik wzrostu cen
:owarow i ustug
konsumpcyjnych za rok
poprzedni publikowany przez
Prezesa GUS (pierwsza
waloryzacja nastapi
01.02.2016r.nastepne
pierwszego lutego kazdego
nastepnego roku).

Mieruchornosc -dziatka
przeznaczona do dzierzawy na
okres 3 lat wtrybie
:ezprzetargowym
Szczegotowe warunki okresione
zostana. w urnowie dzierzawy.

Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy zostaje podany do publicznej wiadomosci na okres 21 dni tj. od 09.12.2014r. do 30.12.2014r. przez wywieszenie na tablicy ogtoszeri w Urzedzie Gminy
w Popielowie.

Przygotowat: T.Hyszczyn
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