ZARZĄDZENIE NR 0050/464/2021
Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 kwietnia 2021r.
w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowej - działki nr 341/1 km. 2
obręb Rybna stanowiącej własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad
i warunków użyczenia.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1, ust. 2
uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielów z dnia 21.02.2008 r. w sprawie określenia zasad
nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów
oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (z późn. zm.), zarządza się,
co następuje:

§ 1.
Przeznacza się i ogłasza do użyczenia dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie , na czas
określony do dnia zakończenia inwestycji poniżej wymienionej, nieruchomość gruntową – działkę
nr 341/1 km. 2 obręb Rybna o pow. 0,0192 ha. Użyczana nieruchomość przeznaczona jest
na powiększenie - poszerzenie drogi gminnej, działki nr 328 km. 2, obręb Rybna stanowiącej własność
Gminy Popielów, oddanej w użyczenie dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
w związku z realizacją inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym
Ujście Nysy w km 180,50 rzeki Odry wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Brzegu Wydział V Ksiąg
Wieczystych nr OP1B/00019789/2 i stanowi własność Gminy Popielów.

§ 2.
Informacja o wywieszeniu ww. wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, a wykaz o którym mowa
w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie
ul. Opolska 13 i na stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie.

§3.
Wszelkie koszty wynikające z korzystania z przedmiotu użyczenia, podatek od nieruchomości, koszty
wykonania infrastruktury towarzyszącej budowie jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy
w km 180,50 rzeki Odry przez cały czas trwania umowy będzie ponosił Biorący do używania.

§ 4.
Szczegółowe warunki użyczenia określone zostaną w umowie użyczenia.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

