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ZARZADZENIE NR 0050/^/2014
Wojta Gminy Popielow
z dnia 27 listopada 201 4 r.
w sprawie ogtoszenia i przeznaczenia do dzierzawy cz^sci nieruchomosci stanowia^cej
wtasnosc Gminy Popielow z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy .
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (tj. Dz.
U. z 201 3r. poz. 594 z pozn. zm.) art. 13 ust 1 , art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomosciami , ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 518 z pozn. zm.) ,
Zarzadzeniem Nr 0050/40/2011 Wojta Gminy Popielow z dnia 20 kwietnia 201 1r. w sprawie
ustalenia stawek z tytutu dzierzawy i najmu gruntow i lokali stanowiapych wlasnosc Gminy
Popielow z pozn.zm., zarza^dza si§ co nast^puje;
§1
Ogtasza si§ i przeznacza do dzierzawy na okres 3 lat cz§sc dziaiki 1077/370 km. 7 obr§b
Popielow wymieniona, w wykazie stanowia_cych za^czniki do niniejszego Zarzadzenia
z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy o dlugosci 3,5 m i wysokosci 2,0m .

§2
Informacja o wywieszeniu wykazow podlega ogioszeniu w prasie lokalnej i stronie internetowej
Urzedu Gminy w Popielowie oraz sotectwa Popielow a wykaz o ktorym mowa w §1 podlega
wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogtoszeh Urzedu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 ,
na stronie internetowej Urzedu Gminy w Popielowie .
§3

Czynsz dzierzawny za dzierzawy gruntu na umieszczenie reklamy ustala
w wysokosci 45,00zt netto/miesi?cznie + 10,35 zt (23% podatek VAT ) = 55,35 zt
brutto/miesi^cznie (wedlug stawki jednostkowej 15,00zl netto/miesi^cznie za pierwszy m2
i 5,00 zt za kazdy nast^pny m2 ) .
§4

Szczegotowe warunki okresli umowa dzierzawy.
§5
Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Radca Wawny

Zatqcznik do Zarza_dzenia nr 0050/£0j /2014
Wojta Gminy Popielow z dnia 27 listopada 2014r
w sprawie ogtoszenia i przeznaczenia do dzierzawy cz§sci
nieruchomosci stanowiacej wtasnosc Gminy Popielow z
przeznaczeniem na umieszczenie reklamy
W YKAZ
NIERUCHOMOSCI STANOWIACEJ WtASNOSC GMINY POPIEL.6W PREZNACZONEJ DO DZIERZAWY W MIEJSCOWOSCI POPIEL6W-CZE.SC DZIAtKI NR 1077/370
PRZEZNZCZENIEM NA UMIESZCZENIE REKLAMY ( DtUGOSCI 3,5M I WYSOKOSCI 2,OM)
Oznaczenie w/g
Przeznaczenie i sposob Wysokosc czynszu .terminy wnoszenia optat
Oznaczenie
Opis Nieruchomosci
Zasady aktualizacji optat
nieruchomosci ksi^gi wieczystej
zagospodarowania
w/g ewidencji
gruntow
Nieruchomosc
Nieruchomosc potozona w
Nieruchomosc potozona
:zynsz za dzierzawy cz^sci nieruchomosci -dziatki nr zynsz za dzierzaw? bedzie
Oznaczenie
geodezyjne
oosiada urza^dzona,
miejscowosci Popielow przy ulicy jest na terenie
1077/370 na ktorej znajduje si§ tablica na
waloryzowany corocznie o roczny
przeznaczonym w
umieszczenie reklamy o wymiarach 3,5m dtugosc
nieruchomosci
<si§g§ wieczysta., KW Kosciuszki, dziaika w ksztatcie
wskaznik wzrostu cen towarow i
dziatka nr
OP1B/00020999/7
prostokate, nieogrodzona,
miejscowym planie
i 2,0 m wysokosc , o pow.7,0m2 ustala sie w
ustug konsumpcyjnych za rok
1077/370 km. 7 arowadzona. przez
zabudowana w cz^sci parkingiem i zagospodarowania
wysokosci 45,00 zl netto/miesi^cznie + 10,35 zt (23% Doprzedni publikowany przez
zielenia, urza.dzonq , czesc dziatki przestrzennego wsi
obr^b Popielow , Sa_d Rejonowy w
podatek VAT ) = 55,35 zt brutto/miesi^cznie (wedtug
Prezesa GUS (pierwsza
o powierzchni
Brzegu, bez obciajJeri 1077/370 km.7 na ktorej znajduje Popielow jako teren drog i stawki jednostkowej 15,00zt netto/m2/miesi§cznie za
waloryzacja nastajji
0,2935 ha
i ograniczeri, cz^sci si? istnieja.ca tablica przeznaczona ulic publicznych zbiorczych pierwszy m2 i 5,00 zt za kazdy nast^pny m 2 ) ,
01.02.2015r.nast§pne pierwszego
;uzytek gruntowy nieruchomosci sa,
do dzierzawy na umieszczenie
oznaczony symbolem
utego kazdego nast^pnego roku).
-Bp 0,2935 ha orzedmiotem umowy reklamy o wymiarach dtugosc
KDZ1(20)
Termin wnoszenia optat - 14 dni od daty wystawienia
dzierzawy.
3,5m i wysokosc 2,0m , posiada
faktury,
bezposredni dost^p do drogi ulicy Kosciuszki
Ponadto dzierzawca ponosi optaty podatku od
nieruchomosci w/g deklaracji podatkowej.

KM.7 Z
Informacja o
przeznaczeniu do
oddania w najem lub
dzierzawy
Nieruchomosc
(cz?sc)wydzierzawiana jest
na okres 2 lat w trybie
bezprzetargowym
Szczegotowe warunki
okreslone zostana.w
umowie dzierzawy.

Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy zostaje podany do publicznej wiadomosci na okres 21 dni tj. od 01.12.2014r. do 21.12.2014r. przez wywieszenie na tablicy ogtoszen w Urzedzie Gminy
w Popielowie.
Przygotowat: T.Hyszczyn
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