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o g t a s z a :

I przetarg ustny nieograniczony

i informuj?, ze na sprzedaz zostaty przeznaczone nieruchomosci niezabudowane i
zabudowane stanowia.ce wtasnosc Gminy Popielow potozone w miejscowosci Kartowice.

Przetarg odb?dzie si? w dniu 18 .10. 2013r. w siedzibie Urz?du Gminy w Popielowie , przy ul.
Opolskiej 13 w Sali narad Urz?du Gminy :

1.Nieruchomosc niezabudowana-dziatka nr 269/65 km.2 obr?b Kartowice gmina Popielow,
o pow 0,1015 ha (uzytek gr. RVI 0,1015ha), nieruchomosc posiada urza^dzona. ksi?g?
wieczysta. KW OP1B/00027318/9 bez obciazeri, ograniczeri i zobowiazan prowadzona.
przez V Wydziat Sadu Rejowego w Brzegu. Dziatka nieogrodzona w ksztatcie prostokate,
teren plaski, dojazd dobry ulica. Kolejowa. o nawierzchni asfaltowej i ulica. T?czowa.
0 nawierzchni betonowej , sqsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
1 wielorodzinna w bezposrednim sa^siedztwie znajduja. si? sieci elektroenergetyczna,
wodociajgowa i kanalizacji sanitarnej.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kartowice tereny na ktorych
potozona jest nieruchomosc oznaczone sa. symbolem 3 MN co stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywofawcza wynosi 31 640,00 zl netto (slownie : trzydziesci jeden tysi?cy szescset
czterdziesci ztotych 00/100 ) do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczone 23%
podatku VAT.
Przetarg przeprowadzony zostanie o godzinie 9.00, wadium wynosi 5000,OOzf. Nabywca
oprocz wylicytowanej ceny za dziatk? ponosi koszty przygotowania nieruchomosci do
sprzedazy w kwocie 519,00 z\.

2.Nieruchomosc zabudowana budynkiem mieszkalnym w Kartowicach ul. Mfyriska 5/2 ,
dziatka nr 448/8 km.2 obr§b Kartowice gmina Popielow b§dqca wspotwtasnoscia. Gminy
Popielow i wlasciciela lokalu na parterze ( udziat Gminy wynosi 483/1000) nieruchomosc
posiada urza^dzona^ ksi?g? wieczysta. KW OP1B/00031238/5 bez obciazen i ograniczeri,
prowadzona, przez V Wydziat Sqdu Rejowego w Brzegu , lokal nr 2 nie posiada zatozonej
ksi?gi wieczystej.
Powierzchnia dziatki wedtug ewidencji gruntow 0,2412 ha , uzytek gruntowy B/RV 0,0952 ha,
RV 0,1160 ha , LV 0,0300 ha , udziat Gminy w gruncie i cz?sciach wspolnych wynosi
483/1000 .
Budynek murowany z cegty, z dachem dwuspadowym wysokim o konstrukcji drewnianej
kryty dachowka cementowa., do budynku od wschodniej strony przylega spichlerz, stolarka
okienna drewniana, drzwi wewn?trzne z ptyty. Budynek wyposazony jest w instalacje
elektryczna., wodna. i kanalizacyjna., ogrzewanie c.o etazowe -stan techniczny budynku zfy
wymaga remontu dachu .
Samodzielny lokal mieszkalny nr 2 stanowiqcy wtasnosc Gminy Popielowj, znajduje si? na
piefrze budynku, pow. uzytkowa lokalu wynosi 102.5 m 2 sktada si? on z 4 pokoi , kuchni ,
tazienki i korytarza w stanie techniczny srednim, oraz pomieszczenia przynaleznego na
poddaszu o pow. 17,44 m2 oraz udzialem w cz?sciach wspolnych i gruncie oraz
urz^dzeniach i budynkach znajduja^cych si? na dziatce wynosza^cym 483/1000. Lokal
posiada instalacje wod.kan, elektryczna. i c.o -bez pieca. Wejscie do lokalu bezposrednio z
zewnajrz poprzez wspolny korytarz.
Na dziatce znajduja. si? rowniez budynki gospodarcze z ztym stanie technicznym z
p?kni?ciami scian nosnych i cz?sciowo zniszczonym dachem.
Budynek nie posiada swiadectwa charakterystyki energetycznej.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kartowice tereny na ktorych
potozona jest nieruchomosc oznaczone sa_ symbolem 2 ML) co stanowi tereny zabudowy
mieszkaniowo ustugowej . Nieruchomosc potozona jest w granicy terenu obj?tego ochronna.



konserwatorska typu ,,B" oraz na terenie zagrozonym powodzist. Budynek mieszkalny nr 5
obje.ty jest ochrona konserwatorska^.
Nieruchomosc przeznaczona do sprzedazy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .
Sprzedaz lokalu na wtasnosc wraz ze sprzedazy udziatu gminy w cze.sciach wspolnych
budynku mieszkalnego .budynkow oraz urzadzeri znajdujqcych si? na dziatce i dziatki
448/8km.2 obre.b Kartowice wynosza^cym 483/1000.

Cena wywolawcza za lokal powyzej opisany wraz udziatem wynoszqcym 483/1000 w
cz^sciach wspolnych budynku mieszkalnego, budynkow oraz urza^dzeh znajduja^cych si§ na
dziatce oraz dziafki 448/8km.2 wynosi 79 800 ,00 zl netto , kwota zw. z podatku VAT
(stownie : siedemdziesiaj: dziewie.6 tysi^cy osiemset ztotych 00/100 zwolnione z podatku
VAT).
Przetarg przeprowadzony zostanie o godzinie 10.00, wadium wynosi 10000,00zl. Nabywca
oprocz wylicytowanej ceny za dziatke. ponosi koszty przygotowania nieruchomosci do
sprzedazy w kwocie 519,00 zt brutto.

DWarunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpfacenie wadium w pieniadzu na
poszczegolne nieruchomosci (z oznaczeniem nr dziatki). wadium nalezy wplacic
najpozniei do dnia 14.10.2013r na konto Urze.du Gminy Popielowie nr 90 8895 0006 2000
0005 1044 0006 Bank Spofdzielczy Dobrzeri Wielki , oddziat Popielow. Terminem wptaty
wadium jest datq.zaksi?gowania srodkow na koncie Urz^du Gminy Popielowie .

2)W przetargu moga, brae udziat osoby fizyczne i osoby prawne. Uczestnicy przyst^puja^cy do
przetargu winni przed otwarciem przetargu przedtozyc komisji przetargowej dokument
potwierdzaja^cy tozsamosc oraz dowod wptaty wadium oraz oswiadczenie, ze zapoznali sie.
z ogtoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu oraz ze nie wnoszq. zastrzezeh i uwag do
przedmiotu przetargu. Przedstawiciele osob prawnych przyst^puja^cych do przetargu
zobowia^zani sa_ posiadac petnomocnictwo notarialne do reprezentowania osoby prawnej na
przetargu oraz aktualne wypisy z wtasciwego rejestru sqdowego .

3)Wptacone wadium przez uczestnika, ktory wygrat przetarg zaiicza sie_ 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 zamknie.cia przetargu .

5)Jezeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomosci nie przystajDi 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 przetarq , jest zobowiazany do zaptaty wylicvtowanej
ceny wraz z podatkiem VAT i kosztow przyqotowania nieruchomosci najpozniej do dnia
zawarcia umowv przenoszacei prawo wfasnosci nieruchomosci. oraz kosztow zawarcia
umowv notarialnei i optat wieczysto ksiegowych po podpisaniu umowy notarialnej.

7)W6jt Gminy Popielow zastrzega sobie prawo do odwotania przetargu z uzasadnionych
przyczyn , informacja o odwotaniu zostanie niezwtocznie ogtoszona .

8)Szczegotowych informacji o przetargu i mozliwosci ogle.dzin przedmiotu przetargu mozna
uzyskac w referacie ITR Urz^du Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 , pokoj 13 w godzinach
7.15-15.15, tel. 77427-58-54.
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