WOJT GMINY POP.ELOW
og t a s z a :
I przetarg ustny nieograniczony
i informuj?, ze na sprzedaz zostata przeznaczona nieruchomosc zabudowana stanowia_ca
wtasnosc Gminy Popielow potozona w miejscowosci Lubienia ul. Wiejska 77.
Przetarg odb?dzie si? w dniu 02 .12. 201 3r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urz?du Gminy w
Popielowie , przy ul. Opolskiej 13 w Sali narad Urz?du Gminy :
Nieruchomosc zabudowana budynkiem mieszkalnym w Lubieni ul. Wiejska 77, dziatka nr
347/6 km.1 obr?b Lubienia gmina Popielow b?da.ca wtasnoscia. Gminy Popielow, posiada
urzqdzona. ksi?g? wieczysta. KW OP1B/00022141/2 bez obciajeri i ograniczeri, prowadzona.
przez V Wydziat Sa^du Rejowego w Brzegu .
Powierzchnia dziatki wedtug ewidencji gruntow 0,1018 ha , uzytek gruntowy RVI 0,0623 ha,
B 0,0395 ha .
Nieruchomosc jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zfym stanie
techniczym - do remontu kapitalnego oraz budynkiem gospodarczym (z uwagi na zty stan
techniczny przeznaczonym do rozbiorki -grozi zawaleniem si?), budynek mieszkalny
parterowy, niepodpiwniczony, sktadajqcy si? z 2 pomieszczen i witrotapu o tqcznej pow.
uzytkowej 30,00m2, wzniesiony w technologii murowanej (cegta), strop drewniany, dachdachowka betonowa do wymiany, stolarka drzwiowa i okienna drewniana do wymiany, podtogi
do wymiany brak tazienki i ogrzewania i brak instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o , instalacja
elektryczna do wymiany. Brak izolacji poziomej i pionowej scian (sciany zawilgocone). Teren
dziatki ptaski w ksztatcie prostokate, nieogrodzony, posiada dost?p do drogi o nawierzchni
utwardzonej.
Budynek nie posiada swiadectwa charakterystyki energetycznej .
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Lubienia tereny na ktorych
potozona jest nieruchomosc oznaczone sa^ symbolem MU(1) co stanowi tereny zabudowy
mieszkaniowo ustugowej.
Nieruchomosc przeznaczona do sprzedazy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .
Cena wywotawcza za nieruchomosc powyzej opisana. wynosi 44 947,00 zt netto , kwota zw.
z podatku VAT (stownie : czterdziesci cztery tysia^ce dziewi^cset czterdziesci siedem ztotych
00/100 zwolnione z podatku VAT).
Wadium wynosi 5000,00zl. Nabywca oprocz wylicytowanej ceny za dziatke. ponosi koszty
przygotowania nieruchomosci do sprzedazy w kwocie 765,00 zt brutto .
DWarunkiem uczestnictwa w przetargu jest wplacenie wadium w pieniadzu na
nieruchomosc (z oznaczeniem nr dziatki). wadium nalezy wptacic najpozniej do dnia
26.11.2013rna konto Urz^du Gminy Popielowie nr 90 8895 0006 2000 0005 1044 0006 Bank
Spotdzielczy Dobrzen Wielki , oddziat Popielow. Terminem wptaty wadium jest data.
zaksi^gowania srodkow na koncie Urz^du Gminy Popielowie .
2)W przetargu moga. brae udziat osoby fizyczne i osoby prawne. Uczestnicy przyste.pujqcy do
przetargu winni przed otwarciem przetargu przedtozyc komisji przetargowej dokument
potwierdzaja.cy tozsamosc oraz oswiadczenie, ze zapoznali si§ z ogtoszeniem o przetargu,
przedmiotem przetargu oraz ze nie wnosi zastrzezeh i uwag do przedmiotu przetargu.
Przedstawiciele osob prawnych przyst?puja_cych do przetargu zobowiajzani sa. posiadac
petnomocnictwo notarialne do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz aktualne
wypisy z wtasciwego rejestru sajdowego .
3)Wptacone wadium przez uczestnika, ktory wygrat przetarg zaiicza si? na poczet ceny nabycia
nieruchomosci.
4)Pozostatym uczestnikom przetargu wadium zwraca si? niezwtocznie na wskazane przez nich
konto, jednak nie pozniej niz przed uptywem 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 wptacone wadium nie podlega zwrotowi .

6)Uczestnik przetargu . ktory wygral przetarg . lest zobowiazany do zapfatv wylicytowanei
ceny wraz z naleznym podatkiem VAT i kosztow przygotowania nieruchomosci
najpozniej do dnia zawarcia umowy przenoszacei prawo wlasnosci nieruchomosci. oraz
kosztow zawarcia umowy notarialnej i opfat wieczysto ksiegowych po podpisaniu
umowy notarialnej.
7)W6jt Gminy Popielow zastrzega sobie prawo do odwotania przetargu z uzasadnionych
przyczyn , informacja o odwotaniu zostanie niezwlocznie ogtoszona .
8)Szczegolowych informacji o przetargu i mozliwosci ogle.dzin przedmiotu przetargu mozna
uzyskac w referacie ITR Urze^Ju Gminy w Popielowie ul. Opolska 13, pokoj 13 w godzinach
7.15-15.15 , tel. 77 427-58-54.
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