
WOJT GMINY POPIELOW
Wojt Gminy Popielow

og ta s za:

I przetarg ustny nieograniczony

i informuje., ze na sprzedaz zostaty przeznaczone nieruchomosci niezabudowane
stanowiqce wtasnosc Gminy Popielow potozone w miejscowosci Lubinia .

Przetarg odbe.dzie si? w dniu 17 .10. 2013r. w siedzibie Urz^du Gminy w Popielowie , przy ul.
Opolskiej 13 w Sali narad Urz^du Gminy :

1.Nieruchomosc niezabudowana-dziatka nr 378/1 km.1 obre.b Lubienia gmina Popielow,
0 pow 0,0839 ha (uzytek gr. Bz 0,0839 ha), nieruchomosc posiada urzajdzona. ksi§g§
wieczysta^ KW OP1B/00022141/2 bez obciazeri, ograniczen i zobowiazari prowadzona,
przez V Wydziat Sajdu Rejowego w Brzegu , dziatka nieogrodzona teren ptaski w cz^sci
zadrzewiony w ksztatcie trapezu, dojazd dobry ulica. Pokojska. o nawierzchni ttuczniowej
1 gruntowej. Sa^siedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny rolne
i las, w sa^siedztwie znajduja^ si§ sieci wodociajgowa i elektroenergetyczna kanalizacji
sanitarnej brak.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Lubienia tereny na ktorych
potozona jest nieruchomosc oznaczone S3i symbolem MR4 co stanowi tereny zabudowy
rekreacyjnej w tym domki letniskowe i zabudowa agroturystyczna.
Cena wywotawcza wynosi 26009,00 zt netto (stownie : dwadziescia szesc tysi^cy dziewi^c
ztotych 00/100 ) do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczone 23% podatku VAT.
Przetarg przeprowadzony zostanie o godzinie 9.00, wadium wynosi 3000,00zl. Nabywca
oprocz wylicytowanej ceny za dziatk§ ponosi koszty przygotowania nieruchomosci do
sprzedazy w kwocie 273,00 zt brutto.

2.Nieruchomosc niezabudowana-dziatka nr 378/2 km.1 obr^b Lubienia gmina Popielow,
o pow 0,0865 ha (uzytek gr. Bz 0,0865 ha), nieruchomosc posiada urzajdzona. ksi§g§
wieczysta. KW OP1B/00022141/2 bez obciazen, ograniczen i zobowia^zari prowadzona^
przez V Wydziat Sa^du Rejowego w Brzegu, dziatka nieogrodzona teren ptaski w cz^sci
zadrzewiony w ksztatcie trapezu , dojazd dobry ulicq_ Pokojska^ oraz drogq. wewn^trzna^
0 nawierzchni ttuczniowej i gruntowej (dostep do drogi publicznej zapewniony zostanie
poprzez ustanowienie w momencie podpisania umowy sprzedazy nieodptatnej stuzebnosci
gruntowej -prawa przejazdu i przechodu przez dziatk? nr 378/7 km.1 droga wewn^trzna
stanowia^ca wtasnosc Gminy Popielow). Sa^siedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna oraz tereny rolne i las, w sqsiedztwie znajduja, si§ sieci wodociajgowa
1 elektroenergetyczna kanalizacji sanitarnej brak.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Lubienia tereny na ktorych
potozona jest nieruchomosc oznaczone sa^ symbolem MR4 co stanowi tereny zabudowy
rekreacyjnej w tym domki letniskowe i zabudowa agroturystyczna.
Cena wywotawcza wynosi 26815,00 zt netto (stownie : dwadziescia szesc tysi^cy osiemset
pietaascie ztotych 00/100 ) do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczone 23%
podatku VAT. Przetarg przeprowadzony zostanie o godzinie 9.30, wadium wynosi 3000,00zt.
Nabywca oprocz wylicytowanej ceny za dziatk? ponosi koszty przygotowania nieruchomosci
do sprzedazy w kwocie 273,00 zt brutto .

3.Nieruchomosc niezabudowana-dziatka nr 378/3 km.1 obr^b Lubienia gmina Popielow,
o pow 0,0892 ha (uzytek gr. Bz 0,0892 ha), nieruchomosc posiada urzajdzona^ ksi?g§
wieczysta^ KW OP1B/00022141/2 bez obciazen, ograniczen i zobowiazaii, prowadzona^
przez V Wydziat Sadu Rejowego w Brzegu, dziatka nieogrodzona teren ptaski w cze.sci
zadrzewiony w ksztatcie trapezu , dojazd dobry ulicq. Pokojska^ oraz droga. wewn^trzna^
o nawierzchni ttuczniowej i gruntowej (dostep do drogi publicznej zapewniony zostanie
poprzez ustanowienie w momencie podpisania umowy sprzedazy nieodptatnej stuzebnosci
gruntowej -prawa przejazdu i przechodu przez dziatk? nr 378/7 km.1 droga wewne.trzna
stanowiqca wtasnosc Gminy Popielow). Sqsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa



jednorodzinna oraz tereny rolne i las, w saXiedztwie znajduja^ si? sieci wodociajgowa
i elektroenergetyczna kanalizacji sanitarnej brak.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Lubienia tereny na ktorych
potozona jest nieruchomosc oznaczone sa_ symbolem MR4 co stanowi tereny zabudowy
rekreacyjnej w tym domki letniskowe i zabudowa agroturystyczna.
Cena wywotawcza wynosi 27652,00 zl netto (stownie: dwadziescia siedem tysie.cy szescset
pi^cdziesiaj dwa ztote 00/100 ) do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczone 23%
podatku VAT. Przetarg przeprowadzony zostanie o godzinie 10.00, wadium wynosi
3000,00zt. Nabywca oprocz wylicytowanej ceny za dziatk? ponosi koszty przygotowania
nieruchomosci do sprzedazy w kwocie 273,00 zt brutto .

4.Nieruchomosc niezabudowana-dziatka nr 378/4 km.1 obr?b Lubienia gmina Popielow,
o pow 0,0918 ha (uzytek gr. Bz 0,0918 ha), nieruchomosc posiada urzajdzona^ ksi?g?
wieczyst£[ KW OP1B/00022141/2 bez obciqzen, ograniczeh i zobowia^zan , prowadzona,
przez V Wydziat Sajdu Rejowego w Brzegu, dziatka nieogrodzona teren ptaski w cz?sci
zadrzewiony w ksztatcie trapezu, dojazd dobry ulica. Pokojska. oraz drogq. wewne.trzna^
0 nawierzchni ttuczniowej i gruntowej (doste.p do drogi publicznej zapewniony zostanie
poprzez ustanowienie w momencie podpisania umowy sprzedazy nieodptatnej stuzebnosci
gruntowej -prawa przejazdu i przechodu przez dziatke. nr 378/7 km.1 -droga wewn^trzna
stanowiqca wtasnosc Gminy Popielow). SajSiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna oraz tereny rolne i las, w sajsiedztwie znajduja^ sie. sieci wodociajgowa
1 elektroenergetyczna kanalizacji sanitarnej brak.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Lubienia tereny na ktorych
potozona jest nieruchomosc oznaczone set symbolem MR4 co stanowi tereny zabudowy
rekreacyjnej w tym domki letniskowe i zabudowa agroturystyczna.
Cena wywotawcza wynosi 28458,00 zl netto (stownie : dwadziescia osiem tysi^cy
czterysta pie.cdziesiaj: osiem ztotych 00/100 ) do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie
doliczone 23% podatku VAT. Przetarg przeprowadzony zostanie o godzinie 10.30, wadium
wynosi 3000,OOzt. Nabywca oprocz wylicytowanej ceny za dziatke. ponosi koszty
przygotowania nieruchomosci do sprzedazy w kwocie 273,00 zt brutto .

5.Nieruchomosc niezabudowana-dziatka nr 378/5 km.1 obr?b Lubienia gmina Popielow,
o pow 0,0944 ha (uzytek gr. Bz 0,0944 ha), nieruchomosc posiada urza^dzona. ksie.g§
wieczystq. KW OP1B/00022141/2 bez obcia^zeri, ograniczeh i zobowia/ah , prowadzona^
przez V Wydziat Sajdu Rejowego w Brzegu, dziatka nieogrodzona teren ptaski w cze.sci
zadrzewiony w ksztatcie trapezu , dojazd dobry ulicq. Pokojska^ oraz droga^ wewn^trzna^
0 nawierzchni ttuczniowej i gruntowej (dost^p do drogi publicznej zapewniony zostanie
poprzez ustanowienie w momencie podpisania umowy sprzedazy nieodptatnej stuzebnosci
gruntowej -prawa przejazdu i przechodu przez dziatke. nr 378/7 km.1 droga wewne.trzna
stanowia^ca wtasnosc Gminy Popielow). Sa^siedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna oraz tereny rolne i las, w sajsiedztwie znajduja^ si? sieci wodociajgowa
1 elektroenergetyczna kanalizacji sanitarnej brak.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Lubienia tereny na ktorych
potozona jest nieruchomosc oznaczone sa, symbolem MR4 co stanowi tereny zabudowy
rekreacyjnej w tym domki letniskowe i zabudowa agroturystyczna.
Cena wywotawcza wynosi 29264,00 z\o (stownie : dwadziescia dziewie.c tysie.cy
dwiescie szescdziesiajt cztery ztote 00/100 ) do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie
doliczone 23% podatku VAT. Przetarg przeprowadzony zostanie o godzinie 11.00, wadium
wynosi 3000,00zl. Nabywca oprocz wylicytowanej ceny za dziatk? ponosi koszty
przygotowania nieruchomosci do sprzedazy w kwocie 273,00 zt brutto .

6.Nieruchomosc niezabudowana-dziatka nr 378/6 km.1 obre_b Lubienia gmina Popielow,
o pow 0,0960 ha (uzytek gr. Bz 0,0960 ha), nieruchomosc posiada urzadzona, ksie.g?
wieczysta. KW OP1B/00022141/2 bez obcia^zen, ograniczeh i zobowiazah, prowadzona^
przez V Wydziat Sajdu Rejowego w Brzegu, dziatka nieogrodzona teren ptaski w cz?sci
zadrzewiony w ksztatcie trapezu , dojazd dobry ulica, Pokojska. oraz droga^ wewn?trzn£[
o nawierzchni ttuczniowej i gruntowej (dost?p do drogi publicznej zapewniony zostanie
poprzez ustanowienie w momencie podpisania umowy sprzedazy nieodptatnej stuzebnosci
gruntowej -prawa przejazdu i przechodu przez dziatk? nr 378/7 km.1 droga wewn?trzna
stanowia_ca wtasnos Gminy Popielow). Sa^siedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa



jednorodzinna oraz tereny rolne i las, w s^siedztwie znajdujst si? sieci wodociajgowa
i elektroenergetyczna kanalizacji sanitarnej brak.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Lubienia tereny na ktorych
potozona jest nieruchomosc oznaczone sq. symbolem MR4 co stanowi tereny zabudowy
rekreacyjnej w tym domki letniskowe i zabudowa agroturystyczna.
Cena wywotawcza wynosi 29760,00 zt netto (stownie : dwadziescia dziewi?c tysi?cy
siedemset szescdziesiajt ztotych 00/100 ) do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie
doliczone 23% podatku VAT. Przetarg przeprowadzony zostanie o godzinie 11.30, wadium
wynosi 3000,OOzf. Nabywca oprocz wylicytowanej ceny za dziatk? ponosi koszty
przygotowania nieruchomosci do sprzedazy w kwocie 273,00 zt brutto .

DWarunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpJacenie wadium w pieniadzu na
poszczeqolne nieruchomosci (z oznaczeniem nr dziaiki). wadium nalezy wptacic
naipozniei do dnia 11.10.2013r na konto Urz?du Gminy Popielowie nr 90 8895 0006 2000
0005 1044 0006 Bank Spotdzielczy Dobrzen Wielki , oddziat Popielow. Terminem wptaty
wadium jest data^zaksi?gowania srodkow na koncie Urz?du Gminy Popielowie .

2)W przetargu rnogq, brae udziat osoby fizyczne i osoby prawne. Uczestnicy przyst?puja£y do
przetargu winni przed otwarciem przetargu przedbzyc komisji przetargowej dokument
potwierdzaja^cy tozsamosc oraz dowod wptaty wadium oraz oswiadczenie, ze zapoznali si?
z ogtoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu oraz ze nie wnoszst zastrzezeh i uwag do
przedmiotu przetargu. Przedstawiciele osob prawnych przyst^pujsicych do przetargu
zobowiajzani sa^ posiadac petnomocnictwo notarialne do reprezentowania osoby prawnej na
przetargu oraz aktualne wypisy z wtasciwego rejestru sajdowego .

3)Wptacone wadium przez uczestnika, ktory wygrat przetarg zalicza si? 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 zamkni?cia przetargu .

5)Jezeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomosci nie przystapi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy sprzedazy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator
przetargu moze odstapic od zawarcia umowy , a wplacone wadium nie podlega zwrotowi.

6)Uczestnik przetargu . ktory wygrat przetarg . jest zobowiazany do zaptaty wylicytowanei
ceny wraz z podatkiem VAT i kosztow przygotowania nieruchomosci naipozniei do dnia
zawarcia umowy przenoszacei prawo wtesnosci nieruchomosci. oraz kosztow zawarcia
umowy notarialnei i oplat wieczysto ksieqowych PO podpisaniu umowy notarialnej.

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

8)Szczegotowych informacji o przetargu i mozliwosci ogl?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. /


