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Wojt Gminy Popielow
o g \ s z a:

I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaz ponizej wymienionych nieruchomosci niezabudowanych stanowiajoych
wlasnosc Gminy Popielow polozonych w miejscowosci Karfowice .
Przetarg odb^dzie si? w dniu 23 .10. 2012r. w siedzibie Urz^du Gminy w Popielowie , przy ul.
Opolskiej 13 w Sali konferencyjnej Urz^du Gminy :
1. Dzialka nr 269/16 km.2 obre> Karlowice o pow. 0,0829 ha, uzytek gruntowy RVI; KW
OP IB/00027318/9 S^d Rejonowy w Brzegu, bez obciajzeri i ograniczen, nieruchomosc
niezabudowana, nieogrodzona w ksztalcie prostokajta, dojazd dobry ulica^ Slonecznq. o nawierzchni
asfaltowej, s^siedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w bezposrednim sajsiedztwie
znajduj^ si§ sieci elektroenergetyczna i wodociajjowa, kanalizacji sanitarnej .W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego wsi Karfowice tereny na ktorych polozona jest nieruchomosc
oznaczona sa^ symbolem MN5 co stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej .
Cena wywolawcza 35000,00zl netto (slownie: trzydziesci pi^c tysi^cy zlotych 00/100) do
wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczone 23% podatku VAT. Przetarg przeprowadzony
zostanie o godzinie 10.00, wadium wynosi 5000,00zl. Nabywca oprocz wylicytowanej ceny za dzialke^
ponosi koszty przygotowania nieruchomosci do sprzedazy w kwocie 366,00 zl brutto .
2. Dzialka nr 269/17 km.2 obreb Karlowice o pow. 0,0830 ha, uzytek gruntowy RVI; KW
OP1B/00027318/9 Sa^d Rejonowy w Brzegu, bez obciazen i ograniczen, nieruchomosc
niezabudowana, nieogrodzona w ksztalcie prostokajta, dojazd dobry ulica^ Slonecznq. o nawierzchni
asfaltowej i ulica Lesna^ o nawierzchni gruntowej, sajsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w bezposrednim sa^siedztwie znajduja^ si^ sieci elektroenergetyczna i wodoci^gowa,
kanalizacji sanitarnej .W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Karfowice tereny
na ktorych polozona jest nieruchomosc oznaczona sa^ symbolem MN5 co stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej .
Cena wywolawcza 31000,00zl netto (slownie: trzydziesci jeden tysi^cy zlotych 00/100) do
wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczone 23% podatku VAT. Przetarg przeprowadzony
zostanie o godzinie 10.30, wadium wynosi 5000,00zl. Nabywca oprocz wylicytowanej ceny za dzialke^
ponosi koszty przygotowania nieruchomosci do sprzedazy w kwocie 366,00 zl brutto .
3. Dzialka nr 269/18 km.2 obreb Karlowice o pow. 0,0830 ha, uzytek gruntowy RVI; KW
OP IB/00027318/9 Sa^d Rejonowy w Brzegu, bez obciajzen i ograniczen, nieruchomosc
niezabudowana, nieogrodzona w ksztalcie prostokaj:a, dojazd dobry ulica_ Slonecznq. o nawierzchni
asfaltowej, sajsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w bezposrednim sajsiedztwie
znajduja^ si§ sieci elektroenergetyczna i wodoci^gowa, kanalizacji sanitarnej .W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego wsi Karfowice tereny na ktorych polozona jest nieruchomosc
oznaczona sq. symbolem MN5 co stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej .
Cena wywolawcza 31000,00zl netto (slownie: trzydziesci jeden tysi^cy zlotych 00/100) do
wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczone 23% podatku VAT. Przetarg przeprowadzony
zostanie o godzinie 11.00, wadium wynosi 5000,00zl. Nabywca oprocz wylicytowanej ceny za dzialk§
ponosi koszty przygotowania nieruchomosci do sprzedazy w kwocie 366,00 zl brutto .'
4. Dziaika nr 269/21 km.2 obr^b Karlowice o pow. 0,1110 ha, uzytek gruntowy RVI; KW
OP1B/00027318/9 Sa^d Rejonowy w Brzegu, bez obciajzen i ograniczen, nieruchomosc
niezabudowana, nieogrodzona w ksztalcie prostokajta, dojazd dobry ulica^ Sloneczna^ o nawierzchni
asfaltowej i ulica^ Lesna o nawierzchni gruntowej, sajsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w bezposrednim sajsiedztwie znajduja^ si§ sieci elektroenergetyczna i wodoci^gowa,
kanalizacji sanitarnej .W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Karlowice tereny
na ktorych polozona jest nieruchomosc oznaczona sa^ symbolem MN5 co stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej .

Cena wywolawcza 37000,00zl netto (slownie: trzydziesci siedem tysi?cy zlotych 00/100) do
wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczone 23% podatku VAT. Przetarg przeprowadzony
zostanie o godzinie 11.30, wadium wynosi 5000,OOzL Nabywca oprocz wylicytowanej ceny za dzialke
ponosi koszty przygotowania nieruchomosci do sprzedazy w kwocie 366,00 zl brutto .
5. Dzialka nr 269/23 km.2 obreb Karlowice o pow. 0,1022 ha, uzytek gruntowy RVJ; KW
OP IB/00027318/9 Sa^d Rejonowy w Brzegu, bez obciajzeri i ograniczeri, nieruchomosc
niezabudowana, nieogrodzona w ksztalcie prostoka_ta, dojazd dobry ulica^ Sloneczna^ o nawierzchni
asfaltowej i ulica_ Lesna o nawierzchni gruntowej, sajsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w bezposrednim s^siedztwie znajduja^ si? sieci elektroenergetyczna i wodoci^gowa,
kanalizacji sanitarnej.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Karfowice tereny na
ktorych polozona jest nieruchomosc oznaczona sa^ symbolem MN5 co stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej .
Cena wywolawcza 35000,00zl netto (slownie: trzydziesci pi?c tysi?cy zlotych 00/100) do
wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczone 23% podatku VAT. Przetarg przeprowadzony
zostanie o godzinie 12.00, wadium wynosi 5000,00zl. Nabywca oprocz wylicytowanej ceny za dzialk?
ponosi koszty przygotowania nieruchomosci do sprzedazy w kwocie 366,00 zl brutto .
6. Dzialka nr 269/33 km.2 obreb Karfowice o pow. 0,0828 ha, uzytek gruntowy RVI; KW
OP IB/00027318/9 Sa^d Rejonowy w Brzegu, bez obci^zeri i ograniczeri, nieruchomosc
niezabudowana, nieogrodzona w ksztalcie prostoka/ta, dojazd dobry ulica^ Sloneczna^ o nawierzchni
asfaltowej i ulicq. Lesna^ o nawierzchni gruntowej, s^siedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w bezposrednim sajsiedztwie znajduja_ si? sieci elektroenergetyczna i wodoci^gowa,
kanalizacji sanitarnej .W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Karlowice tereny
na ktorych polozona jest nieruchomosc oznaczona sa_ symbolem MN5 co stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej .
Cena wywolawcza
31000,00zl netto (slownie: trzydziesci jeden tysi?cy zlotych 00/100) do
wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczone 23% podatku VAT. Przetarg przeprowadzony
zostanie o godzinie 12.30, wadium wynosi 5000,00zh Nabywca oprocz wylicytowanej ceny za dzialk?
ponosi koszty przygotowania nieruchomosci do sprzedazy w kwocie 366,00 zl brutto .
7. Dzialka nr 269/34 km.2 obreb Karfowice o pow. 0,0906 ha, uzytek gruntowy RVI; KW
OP IB/00027318/9 Sa^d Rejonowy w Brzegu, bez obcia^zeri i ograniczeri, nieruchomosc
niezabudowana, nieogrodzona w ksztalcie prostokata, dojazd dobry ulica^ Sloneczna^ o nawierzchni
asfaltowej i ulica_ Lesna_ o nawierzchni gruntowej, sajsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w bezposrednim sajsiedztwie znajduja_ si? sieci elektroenergetyczna i wodociqgowa,
kanalizacji sanitarnej .W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Karlowice tereny
na ktorych polozona jest nieruchomosc oznaczona sa_ symbolem MN5 co stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej .
Cena wywolawcza
35000,00zl netto (slownie: trzydziesci pi?c tysi?cy zlotych 00/100) do
wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczone 23% podatku VAT. Przetarg przeprowadzony
zostanie o godzinie 13.00, wadium wynosi 5000,00zh Nabywca oprocz wylicytowanej ceny za dzialk?
ponosi koszty przygotowania nieruchomosci do sprzedazy w kwocie 366,00 zl brutto .
DWarunkiem uczestnictwa w przetargu jest wplacenie wadium w pieniadzu na poszczegolne
nieruchomosci (z oznaczeniem nr dziatki), wadium nalezy wplacic najpozniej do dnia 17.10.2012r
na konto Urzedu Gminy Popielowie nr 90 8895 0006 2000 0005 1044 0006 Bank Spoldzielczy
Dobrzeri Wielki , oddzial Popielow. Terminem wplaty wadium jest data^ zaksi?gowania srodkow na
koncie Urz?du Gminy Popielowie .
2)W przetargu moga_ brae udzial osoby fizyczne i osoby prawne . Uczestnicy przyst?puja^cy do przetargu
winni przed otwarciem przetargu przedlozyc komisji przetargowej dokument potwierdzaja^cy tozsamosc
oraz dowod wplaty wadium. Przedstawiciele osob prawnych przyst?puj^cych do przetargu zobowi^zani
sa^ posiadac pelnomocnictwo notarialne do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz aktualne
wypisy z wlasciwego rejestru sa^dowego .
3)Wplacone wadium przez uczestnika, ktory wygral przetarg zalicza si? na poczet ceny nabycia
nieruchomosci.
4)Pozostalym uczestnikom przetargu wadium zwraca si? niezwlocznie na wskazane przez nich konto,
jednak nie pozniej niz przed upfywem 3 dni od dnia zamkni?cia przetargu .

5)Jezeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomosci nie przystajM bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy sprzedazy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu moze
odstaj>ic od zawarcia umowy , a wplacone wadium nie podlega zwrotowi .
6)Uczestnik przetargu , ktory wygrai przetarg , jest zobowiazany do zaplaty wylicytowanej ceny
wraz z podatkiem VAT i kosztow przygotowania nieruchomosci najpozniej do duia zawarcia
umowy przenoszacej prawo wlasnosci nieruchomosci . Za termin wptaty ceny nabycia i kosztow
przygotowania przyjmuje si§ dat^ zaksi^gowania wptaty na rachunku bankowym Urz^du Gminy w
Popielowie oraz kosztow zawarcia umowy notarialnej i oplat wieczysto ksiegowych po podpisaniu
umowy notarialnej.
7)W6jt Gminy Popielow zastrzega sobie prawo do odwotania przetargu z uzasadnionych przyczyn ,
informacja o odwolaniu zostanie niezwtocznie ogtoszona .
8)Szczeg6iowych informacji o przetargu i mozliwosci ogl^dzin przedmiotu przetargu mozna uzyskac w
referacie ITR Urz^du Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 , pokoj 13 w godzinach 7.15-15.15 , tel. 77
427-58-54.
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