Zatqcznik nr 1 do Zarzcjdzenia nr 0050/1^/2014
Wojta Gminy Popielow z dnia 9 stycznia 2014r
w sprawie ogtoszenia i przeznaczenia do dzierzawy cz^sci
nieruchomosci zabudowanych stanowia^cvch wtasnosc Gminy
Popielow z przeznaczeniem pod umiejscowienie pojemnikow na
odziez uzywana i tekstylia
WYKAZ
NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANEJ STANOWIACEJ WtASNOSC GMINY POPIEL6W PREZNACZONEJ DO DZIERZAWY W MIEJSCOWOSCI LUBIENIA -CZE.S6 DZIAtKI NR 322/4 KM.1
O POW. 2,0 M*
Oznaczenie
nieruchomosci
w/g ewidencji
gruntow
Oznaczenie
geodezyjne
nieruchomosci
dziatka nr 322/4
km. 1 obr^b
Lubienia , o
powierzchni
0,0034 ha
;uzytek gruntowy
-B 0,0034ha

Oznaczenie w/g Opis Nieruchomosci
ksi?gi

3rzeznaczenie i sposob
zagospodarowania

Wysokosc czynszu ,terminy wnoszenia optat

Zasady aktualizacji optat

nformacja o przeznaczeniu
do oddania w najem lub
dzierzawy

'zynsz za dzierzaw? cz^sc nieruchomosci o
sow. 2,0 m2 ustala si§ w wysokosci 20,00 zt
netto/miesie.cznie + 4,60 zt (23% podatek VAT )
24,60 zt brutto/miesi^cznie (wedtug stawki
ednostkowej 10,00zt netto/m2/miesi§cznie ) ,

:zynsz za dzierzaw? b^dzie
waloryzowany corocznie o
roczny wskaznik wzrostu cen
:owarow i ustug
<onsumpcyjnych za rok
Doprzedni publikowany przez
Prezesa GUS (pierwsza
waloryzacja nastapi
01.02.2015r.nast?pne
pierwszego lutego kazdego
nast^pnego roku).

Mieruchomosc wydzierzawiana
est na okres 3 lat w trybie
nezprzetargowym
Szczegotowe warunki okreslone
zostan^w umowie dzierzawy.

wieczystej
Mieruchomosc
Nieruchomosc potozona w miejscowosci
Nieruchomosc potozona
posiada
est na terenie
.ubienia przy ulicy Wiejskiej, dziatka w
urza^dzona^
przeznaczonym w
<sztatcie prostoka^ta, nieogrodzona,
si§g§ wieczysta^ zabudowana w cz§sci przystankiem
miejscowym planie
KW
autobusowym , czescdziatki 322/4 km.1 o zagospodarowania
jrzestrzennego wsi
OP1B/00022141/powierzchnii 2,0m2 przeznaczona do
2 prowadzona^ dzierzawy do umiejscowienia pojemnikow na _ubienia jako teren
zabudowy zagrodowej w
Drzez Sqd
odziez uzywana^ i inne tekstylia , posiada
Rejonowy w
bezposredni dost^p do drogi - ulicy Wiejskiej gospodarstwach rolnych ,
Brzegu, bez
nodowlanych i
ogrodniczych , w tym
obcia/eri i
ograniczeri
agroturystyka i oznaczony
symbolem RM(11)

Termin wnoszenia optat - 14 dni od daty
wystawienia faktury,
Ponadto dzierzawca ponosi optaty podatku od
nieruchomosci w/g deklaracji podatkowe.

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy zostaje podany do publicznej wiadomosci na okres 21 dni tj. od 10.01.2014r. do 30.01.2014r. przez wywieszenie na tablicy ogtoszeti w Urz^dzie Gminy w
Popielowie.
Przygotowat: T.Hyszczyn

vnsk>

Zalqcznik nr 2 do Zarzqdzenia nr 0050/Kf 1/2014
Wojta Gminy Popielow z dnia 9 stycznia 2014r
wsprawie ogtoszenia i przeznaczenia do dzierzawy cz^sci
nieruchomosci zabudowanych stanowiqcvch wtasnosc Gminy
Popielow z przeznaczeniem pod umiejscowienie pojemnikow na
odziez uzywana i tekstylia
WYKAZ
NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANEJ STANOWIACEJ WLASNOSC GMINY POPIEL6W PREZNACZONEJ DO DZIERZAWY W MIEJSCOWOSCI STARE SIOtKOWICE -CZ^S6 DZIALKI
NR 358/2 KM.2 O POW. 2,0 M2
Oznaczenie
nieruchomosci
w/g ewidencji
gruntow
Oznaczenie
geodezyjne
nieruchomosci
dziatka nr 358/2
km. 2 obre>
Stare Siotkowice
o powierzchni
0,0203 ha
;uzytek gruntowy
-Bz 0,0,0203ha

Oznaczenie w/g Opis Nieruchomosci
ksi?gi
wieczystej

Przeznaczenie i sposob
zagospodarowania

Nieruchomosc
Nieruchomosc potozona w miejscowosci
Nieruchomosc potozona
posiada
Stare Siotkowice przy ulicy Klapacz , dziatka est na terenie
urz^dzona^
w ksztatcie prostokaja , z urzadzonym
oznaczonym symbolem
i§g§ wieczysta^ parkingiem o nawierzchni betonowej , czescUPo i przeznaczona w
, KW
'
dziatki 358/2 km.2 o powierzchni 2,0m
miejscowym planie
zagospodarowania
OP1B/00026470/przeznaczona do dzierzawy do
5 prowadzona, umiejscowienia pojemnikow na odziez
przestrzennego wsi Stare
Siotkowice jako teren
przez Sajd
uzywana^ i inne tekstylia , posiada
Rejonowy w
bezposredni dost^p do drogi - ulicy
ustug publicznych oswiaty
Brzegu ,bez
Powstancow
obcia_zen i
ograniczeii

Wysokosc czynszu ,terminy wnoszenia optat

Zasady aktualizacji optat

Informacja o przeznaczeniu
do oddania w najem lub
dzierzawy

:zynsz za dzierzawy cz^sc nieruchomosci o
pow. 2,0 m2 ustala sie w wysokosci 20,00 zt
netto/miesi?cznie + 4,60 zt (23% podatek VAT ) :
24,60 zt brutto/miesi?cznie (wedtug stawki
jednostkowej 10,00zt netto/m2/miesi§cznie ) ,

Czynsz za dzierzawy b^dzie
waloryzowany corocznie o
roczny wskaznik wzrostu cen
towarow i ustug
konsumpcyjnych za rok
poprzedni publikowany przez
Prezesa GUS (pierwsza
waloryzacja nasta^pi
01.02.2015r.nastepne
pierwszego lutego kazdego
nast^pnego roku).

Nieruchomosc wydzierzawiana
lest na okres 3 lat w trybie
bezprzetargowym
Szczegotowe warunki okreslone
zostanqw umowie dzierzawy.

Termin wnoszenia optat - 14 dni od daty
wystawienia faktury,
Ponadto dzierzawca ponosi optaty podatku od
nieruchomosci w/g deklaracji podatkowe.

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy zostaje podany do publicznej wiadomosci na okres 21 dni tj. od 10.01.2014r. do 30.01.2014r. przez wywieszenie na tablicy ogtoszeri w Urz^dzie Gminy w
Popielowie.
Przygotowat: T.Hyszczyn

Dior.ik

'riski

Zatqcznik nr 3 do Zarza^dzenia nr OOSO/'fM /2014
Wojta Gminy Popielow z dnia 9 stycznia 2014r
w sprawie ogtoszenia i przeznaczenia do dzierzawy cz^sci
nieruchomosci zabudowanych stanowiawch wtasnosc Gminy
Popielow z przeznaczeniem pod umiejscowienie pojemnikow na
odziez uzywana i tekstyiia
WYKAZ
NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANEJ STANOWIACEJ WtASNOSC GMINY POPIEL.6W PREZNACZONEJ DO DZIERZAWY W MIEJSCOWOSCI POPIELOW
KM.2 O POW. 2,0 M*
Oznaczenie
nieruchomosci
w/g ewidencji
gruntow
Oznaczenie
geodezyjne
nieruchomosci
dziatio nr 216
km. 2 obreb
Popielow , o
powierzchni
0,0510 ha
;uzytek gruntowy
-dr 0,0510ha;

-CZ^SC DZIAtKI NR 216

Oznaczenie w/g Opis Nieruchomosci
ksi?gi
wieczystej

Przeznaczenie i sposob
zagospodarowania

Wysokosc czynszu .terminy wnoszenia optat

Zasady aktualizacji optat

Nieruchomosc
Nieruchomosc potozona w miejscowosci
oosiada
Dopielow przy ulicy Powstaiicow , dziatka w
urza^dzona^
<sztatcie prostoka^ta , na cz^sci jest
ksiege wieczysta^ urza^dzony parking o nawierzchni asfaltowej ,
KW
czescdziatki 216 km.2 o powierzchni 2,0m2
OP1B/00020999/ przeznaczona do dzierzawy do
7 prowadzona^ umiejscowienia pojemnikow na odziez
przez Sa^d
uzywana, i inne tekstyiia , posiada
Rejonowy w
Dezposredni dost^p do drogi - ulicy
Brzegu ,bez
Powstaricow
obcia^zen i
ograniczen

Nieruchomosc potozona
na terenie oznaczonym
symbolem MU2 ,
przeznaczona w
miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego wsi
Popielow jako teren
zabudowy mieszanej ,
mieszkaniowo -ustugowej

:zynsz za dzierzawy cz^sc nieruchomosci o
:zynsz za dzierzawe bedzie
pow. 2,0 m2 ustala si§ w wysokosci 20,00 zt
waloryzowany corocznie o
netto/miesiecznie + 4,60 zt (23% podatek VAT ) • roczny wskaznik wzrostu cen
24,60 zt brutto/miesiecznie (wedtug stawki
:owarow i ustug
konsumpcyjnych za rok
ednostkowej 10,00zt netto/m2/miesi?cznie ) ,
Doprzedni publikowany przez
Prezesa GUS (pierwsza
Termin wnoszenia optat - 14 dni od daty
waloryzacja nastajsi
wystawienia faktury,
01.02.201 Sr.nastepne
pierwszego lutego kazdego
nast^pnego roku).
Ponadto dzierzawca ponosi optaty podatku od
nieruchomosci w/g deklaracji podatkowe.

nformacja o przeznaczeniu
do oddania w najem lub
dzierzawy
Mieruchomosc wydzierzawiana
est na okres S l a t w t r y b i e
Dezprzetargowym
Szczegotowe warunki okreslone
zostana_ w umowie dzierzawy.

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy zostaje podany do publicznej wiadomosci na okres 21 dni tj. od 10.01.2014r. do 30.01.2014r. przez wywieszenie na tablicy ogloszeri w Urzedzie Gminy w
Popielowie.
Przygotowat: T.Hyszczyn

lynski

Zat^cznik nr 4 do Zarza.dzenia nr 0 0 5 0 / / 2 0 1 4
Wojta Gminy Popielow z dnia 9stycznia 2014r
w sprawie ogtoszenia i przeznaczenia do dzierzawy cz^sci
nieruchomosci zabudowanych stanowia_cvch wtasnosc Gminy
Popielow z przeznaczeniem pod umiejscowienie pojemnikow na
odziez uzywana i tekstylia
NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANEJ STANOWIACEJ WtASNO§C GMINY POPIEL6W PREZNACZONEJ DO DZIERZAWY W MIEJSCOWOSCI POPIIEL6W -CZE.S6 DZIALKI NR
1086/311KM.7 OPOW.4.0M 2
Oznaczenie
Przeznaczenie i sposob Wysokosc czynszu .terminy wnoszenia optat Zasady aktualizacji optat
nformacja o przeznaczeniu
Oznaczenie w/g Opis Nieruchomosci
zagospodarowania
do oddania w najem lub
nieruchomosci ksie.gi
dzierzaw?
w/g ewidencji
wieczystej
gruntow
zynsz za dzierzawy b^dzie SJieruchomosc wydzierzawiana
Nieruchomosc
Nieruchomosc potozona w miejscowosci
Nieruchomosc polozona
zynsz za dzierzawy cz^sc nieruchomosci o
Oznaczenie
pow. 4,0 m2 ustala si§ w wysokosci 40,00 zt
est na okres 3 lat w trybie
est na terenie
waloryzowany corocznie o
geodezyjne
Dosiada
Popielow przy ulicy Wolnosci , dziatka w
oznaczonym symbolem
netto/miesi^cznie + 9,20 zt (23% podatek VAT ) : roczny wskaznik wzrostu cen Dezprzetargowym
nieruchomosci urzadzonst
ksztatcie prostokaja, nieogrodzona, na
49,20 zt brutto/miesi?cznie (wedtug stawki
towarow i ustug
Szczegotowe warunki okreslone
dziatka nr
ksi§g§ wieczysta. cz^sci z urza^dzonym przystankiem i zatoka. Ksp i przeznaczona w
zostana^w umowie dzierzawy.
,ednostkowej 10,00zt netto/m2/miesi§cznie ) ,
konsumpcyjnych za rok
KW
o nawierzchni asfaltowej , czesc dziatki 1086 miejscowym planie
1086/311 km. 7
poprzedni publikowany przez
obr^b Popielow , OP1B/00018344//311km.7 o powierzchni 4,0m2 przeznaczona zagospodarowania
^rezesa GUS (pierwsza
o powierzchni
4 prowadzona_ do dzierzawy do umiejscowienia pojemnikow przestrzennego wsi
Termin wnoszenia optat - 14 dni od daty
waloryzacja nasta^pi
przez Sa_d
na odziez uzywana. i inne tekstylia , posiada Popielow jako teren
0,0693 ha
wystawienia faktury,
01.02.2015r.naste.pne
;uzytek gruntowy Rejonowy w
bezposredni dost^p do drogi - ulicy Wolnosci urza^dzeri komunikacji
oierwszego lutego kazdego
samochodowej
- R 0,0040ha ; Tr Brzegu ,bez
nast^pnego roku).
Ponadto dzierzawca ponosi optaty podatku od
0,0653ha
obcia^zeri i
ograniczeii
nieruchomosci w/g deklaracji podatkowe.

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy zostaje podany do publicznej wiadomosci na okres 21 dni tj. od 10.01.2014r. do 30.01.2014r. przez wywieszenie na tablicy ogtoszeii w Urz^dzie Gminy w
Popielowie.
Przygotowat: T.Hyszczyn

