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I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaz nieruchomosci niezabudowanej i zabudowanej stanowia^cych wlasnosc Gminy
Popielow polozonych w miejscowosci Lubinia .
Przetarg odb^dzie sie^ w dniu 27 .12. 2012r. w siedzibie Urz^du Gminy w Popielowie , przy ul.
Opolskiej 13 w Sali konferencyjnej Urz^du Gminy :
1 .Nieruchomosc niezabudowana -dzialka nr 333/2 km.2 obr^b Lubienia o pow. 0,0992 ha,
uzytek gruntowy Bp 0,0554 ha i RVI 0,0438 ha ; nieruchomosc posiada urzaxrzona^ ksi^g?
wieczystq. KW OP1B/00022141/2 bez obciajzen i ograniczen, w cz^sci ogrodzona
i zakrzaczona w ksztalcie prostokaja, dojazd dobry ulica^ Wiejsk% o nawierzchni asfaltowej
i ulica Polna, o nawierzchni gruntowej. Sa^siedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, zabudowa zagrodowa i tereny rolne , brak w bezposrednim sajsiedztwie sieci
uzbrojenia terenu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Lubienia
tereny na ktorych polozona jest nieruchomosc oznaczone sa^ symbolem MU2 co stanowi
tereny zabudowy mieszkaniowej uslugowej .
Cena wywolawcza wynosi 36 674,00 zl netto (slownie: trzydziesci szesc tysi^cy szescset
siedemdziesiat cztery zlote 00/100) do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczone
23% podatku VAT. Przetarg przeprowadzony zostanie o godzinie 10.00, wadium wynosi
5000,OOzL Nabywca oprocz wylicytowanej ceny za dzialke^ ponosi koszty przygotowania
nieruchomosci do sprzedazy w kwocie 457,50 zl brutto .
2.Nieruchomosc zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Lubieni ul.
Wiejska 59 , dziaika nr 333/3 km.l obr^b Lubienia gmina Popielow, nieruchomosc posiada
urza^dzon^ ksi^g? wieczystq. KW OP1B/00022141/2 bez obci^zen i ograniczen , prowadzona^
przez V Wydzial Sajdu Rejowego w Brzegu. Powierzchnia dzialki wedlug ewidencji gruntow
0,0992 ha , uzytek gruntowy B 0,0992 ha, powierzchnia uzytkowa budynku mieszkalnego
78,22 m2, powierzchnia uzytkowa cz^sci gospodarczej 44,02 m2.
Nieruchomosc zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym,
niepodpiwniczonym, budynek mieszkalny wraz z cz^scia^ gospodarczq. wykonany
w technologii tradycyjnej (sciany zewn^trzne i wewn^trzne murowane z cegly, stropy Kleina
wolnopodparte, dach dwuspadowy kryty dachowkq. ceramiczna^ ).Budynek skladaja^cy si?
z 4 pokoi, werandy, korytarza i schowka o la^cznej powierzchni uzytkowej 78,22 m2
i 4 pomieszczen gospodarczych o lajcznej powierzchni uzytkowej 44,02 m2 oraz
z niezagospodarowanego strychu . Stan techniczny calego budynku zly-wymaga remontu
kapitalnego wszystkich elementow budowlanych, stolarki drzwiowej, okiennej i instalacji
elektrycznej wewn^trznej i zewn^trznej. Brak wewn^trznej instalacji wod -kan , c.o oraz
szamba. Dzialka w ksztalcie prostokajta, posiada dost^p do urza^dzonej drogi publicznej
o nawierzchni asfaltowej-ulicy Wiejskiej, sa^siedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Lubienia tereny na ktorych
polozona jest nieruchomosc oznaczone sa^ symbolem MU(2) co stanowi tereny zabudowy
mieszkaniowej uslugowej.
Cena wywolawcza wynosi 58 902 ,00 zl netto kwota zwolniona z podatku VAT (slownie :
pi^cdziesiaj; osiem tysi^cy dziewi^cset dwa zlote 00/100 zwolnione z podatku VAT , w tym
36 674,00 zl cena dzialki, 22 228,00zl cena budynku mieszkalnego jednorodzinnego).
Przetarg przeprowadzony zostanie o godzinie 11.00, wadium wynosi 10 000,00zl. Nabywca
oprocz wylicytowanej ceny za dzialke^ ponosi koszty przygotowania nieruchomosci do
sprzedazy w kwocie 949,50 zl brutto .

pWarunkiem uczestnictwa w przetargu jest wplacenie wadium w pieniadzu na
poszczegolne nieruchomosci (z oznaczeniem nr d/ialki), wadium nalezy wplacic
najpozniei do dnia 19.12.2012r na konto Urz?du Gminy Popielowie nr 90 8895 0006 2000
0005 1044 0006 Bank Spoldzielczy Dobrzen 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
potwierdzaj^cy tozsamosc oraz dowod wplaty wadium oraz oswiadczenie, ze zapoznali si?
z ogloszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu oraz ze nie wnoszq. zastrzezeri i uwag do
przedmiotu przetargu. Przedstawiciele osob prawnych przyst?pujajsych do przetargu
zobowiajzani 33. 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 uplywem 3 dni od dnia zamkni?cia przetargu .
5)Jezeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomosci nie przystapi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy sprzedazy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator
przetargu moze odstapic od zawarcia umowy , a wplacone wadium nie podlega zwrotowi.
6)Uczestnik przetargu , ktory wygral przetarg , jest zobowiazany do zaplaty wylicytowanej
ceny wraz z podatkiem VAT i kosztow przygotowania nieruchomosci najpozniej do dnia
zawarcia umowy przenoszacej prawo wlasnosci nieruchomosci . Za terrain wplaty ceny
nabycia i kosztow przygotowania przyjmuje si? dat? zaksi?gowania wplaty na rachunku
bankowym Urz?du Gminy w Popielowie oraz kosztow zawarcia umowy notarialnej i optat
wieczysto ksiegowych po podpisaniu umowy notarialnej.
7)W6jt Gminy Popielow zastrzega sobie prawo do odwolania przetargu z uzasadnionych
przyczyn , informacja o odwolaniu zostanie niezwlocznie ogloszona .
8)Szczegolowych informacji o przetargu i mozliwosci ogl?dzin przedmiotu przetatgu mozna
uzyskac w referacie ITR Urz?du Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 , po^qj 13 y godzinach
7.15-15.15, tel. 77427-58-54.

