WOJ'i uivii^ i t oPIELOW
ZARZADZENIE NR 0151 / (f 7201 0
Wojta Gminy Popielow
z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomosci niezabudowanej
polozonej Popielowie przy ulicy Dworcowej , dziatka nr 1393/194 km.1 obr^b Popielow i
ogtoszenia wykazu nieruchomosci oraz ustalenia ceny

Na podstawie art. 30 ust.1 , ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzajdzie
gminnym ( Dz. U. z2001r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zmianami ) oraz art. 15 ust.1, art. 35 ust. 1
i ust. 2 art. 37 ust. 2 pkt. 4 , art. 67 ust. 1, i ust 3 , ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomosciami , (tj. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pozn. zmianami) ,oraz uchwaty
Nr XVI/1 09/08 Rady Gminy Popielow z dnia 21.02.2008 r. w sprawie okreslenia zasad
nabywania, zbywania, obciqzania nieruchomosci gruntowych stanowiqcych wlasnosc gminy
Popielow oraz ich wydzierzawiania i wynajmowania na okres dtuzszy niz 3 lata (z pozn.zm )oraz
uchwaty NrXLI 1 1/307/2010 Rady Gminy Popielow z dnia 23 wrzesnia 2010 w sprawie wyrazenia
zgody na zbycie w drodze zamiany (bez jdoptat nieruchomosci niezabudowanej nr 1393/194
km.1 obr?b Popielow na nieruchomosc niezabudowana nr 1391/195 km.1 obr?b Popielow ,
zarzajdza si? co nast?puje;
§1
Przeznacza si? do zbycia (poprzez zamianej w drodze bezprzetargowej nieruchomosc-dzialk?
gruntowa^ niezabudowana^ stanowia^ca^ wlasnosc Gminy Popielow , polozona^ w miejscowosci
Popielow przy ulicy Dworcowej , oznaczona^ w ewidencji gruntow numerem 1393/194 km.1
obr§b Popielow o powierzchni 0,0216 ha , zapisana^w Kw Nr OP IB/00018424/9 .
na
Nieruchomosc-dziaJk§ gruntowa^ niezabudowana^ oznaczona^ w ewidencji gruntow numerem
1391/195 km.1 obr^b Popielow o powierzchni 0,0216 ha, zapisana^w Kw Nr OP1B/000 14004/1,
potozona^ w miejscowosci Popielow przy ulicy Dworcowej , stanowiqca^ wtasnosc Panstwa
Renaty Fanty i Bernarda Fanty .
Zamiana nast^puje w celu powi^kszenia dziatki pod budow? Remizy Strazackiej wraz z placem
manewrowym w Popielowie .
§2
Ogtasza si? wykaz nieruchomosci przeznaczonej do zbycia (zamiany) stanowia^cy zal^cznik do
niniejszego zarzajjzenia . Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogtoszeri
Urz?du Gminy w Popielowie ul. Opolska 13, na stronie internetowej Urz?du Gminy w
Popielowie . Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogtoszeniu w prasie lokalnej i stronie
internetowej Urz?du Gminy w Popielowie oraz sotectwa Popielow
§3

LCene. dziatki nr 1393/194 km.1 ustala si§ w kwocie 5100,00 z\o (stownie :pi?c tysi?cy ztotych
00/100, do ceny doliczony zostanie podatek VAT zgodny z obowia/ujqcq. ustawy o podatku
VAT).
2.Gmina Popielow poniesie wszelkie koszty zamiany oraz podpisania aktu notarialnego i optat
wieczysto ksi?gowych .

§5
Warunki szczegolowe zbycia nieruchomosci niezabudowanej w drodze zamiany, okresli
protokol uzgodnien pomi^dzy stronami zamiany .
§6

Traci moc Zarza^dzenie Wqjta Popielow Nr 0152/503/2010 z dnia 06 grudnia 201 Or. w sprawie
zasad zbycia nieruchomosci niezabudowanej w drodze zamiany
§7

Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Zafcjcznik nr 1 do Zarza^dzenia nr 01517 72010
Wojta Gminy Popielow z dnia 17grudnia 2010r
w sprawie przeznaczenia do zbycia
w drodze zamiany
nieruchomosci niezabudowanej polozonej Popielowie przy ulicy
Dworcowej , dzialka nr 1393/194 km.1 obr^b Popielow i ogtoszenia
wykazu nieruchomosci oraz ustalenia ceny
Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 z pozn.
zm.) podaje si§ do publicznej wiadomosci przez wywieszenie na tablicy ogtoszeri w Urzedzie Gminy w Popielowie :

Wy k a z
Nieruchomosci niezabudowanej stanowiqcej wlasnosc Gminy Popielow, przeznaczonej do
zbycia w drodze zamiany , w miejscowosci Popielow ul. Dworcowej , dzialka nr 13937194
km.1 obr?b Popielow.
1.Nieruchomosc oznaczona w operacie ewidencji gruntow Starostwa Powiatowego w Opolu
numerem ewidencyjnym 1393/194 km. 1 obr§b Popielow , gmina Popielow , nieruchomosc
posiada urza_dzona_ ksi§g§ wieczysta^ KW OP1B700018424/9 prowadzona przez V Wydziat
Sa_du Rejowego w Brzegu bez obcia_zeri , ograniczeh i zobowiqzah .
2.Powierzchnia dziatki wedtug ewidencji gruntow 0,0216 ha , uzytek gruntowy LIV 0,0216 ha,
3.Nieruchomosc niezabudowana uzytkowana rolniczo-laj<a, teren ptaski , posiada bezposredni
dost^p do drogi publicznej, przeznaczona do zamiany w celu powi^kszenia dziatki pod budow§
Remizy Strazackiej wraz z placem manewrowym w Popielowie
4.Przeznaczenie - w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Popielow tereny
na ktorych pobzona jest nieruchomosc oznaczone sa^ symbolem Ksp co stanowi teren
strategicznych parkingow obsiuguja^cych gtownie tereny ustug i zieleni publicznej.
5.Nieruchomosc przeznaczona do sprzedazy w trybie bezprzetargowym (zamiana ) .
S.Cena dzialki - 5100,00 zl netto (slownie :pi§c tysi^cy sto ziotych 00/100, do ceny doliczony
zostanie podatek VAT zgodny z obowiqzujqca_ ustawa_ o podatku VAT .
7.Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomosci przez wywieszenie na tablicy ogloszeri w
siedzibie Urze.du Gminy w Popielowie na okres 21 dni . Wywieszono 17.12.201 Or - do
31.01.2011r. Osoby, ktorym przystuguje pierwszehstwo w nabyciu nieruchomosci na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami I
tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z poz. zm./ proszone sa^ o ztozenie wniosku o
nabycie do dnia 31.01.2011 r.
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