
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050/757/2022 
Wójta Gminy Popielów z dnia 14 listopada 2022 r. 

w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości – 

działki numer 364 km. 4 obręb Nowe Siołkowice stanowiącej 

własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad 

i warunków użyczenia 

WYKAZ 

Nieruchomości części działki nr 364 km. 4 obręb Nowe Siołkowice stanowiącej własność Gminy Popielów przeznaczonej do użyczenia 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 14.11.2022 r. do 5.12.2022 r. przez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Popielowie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Popielowie. 

Przygotował : T. Hyszczyn 

Oznaczenie 
nieruchomości 
wg. ewidencji 
gruntów  

Oznaczenie 
wg. księgi 
wieczystej 

Opis Nieruchomości  Przeznaczenie i sposób 
zagospodarowania  

Wysokość czynszu, 
terminy wnoszenia 
opłat 

Zasady aktualizacji 
opłat  

Informacja o przeznaczeniu do oddania 
w najem lub dzierżawę  

Oznaczenie 
geodezyjne 
nieruchomości - 
działka 364 km. 4 
obręb Nowe 
Siołkowice o pow. 
0,0,2110 ha, użytek 
gruntowy Ł IV 
0,1426 ha, 
dr 0,0384 ha, 
w 0,0300ha 
jednostka 
rejestrowa G.383. 

Nieruchomość 
posiada urządzoną 
księgę wieczystą, 
KW 
OP1B/00039165/8 
prowadzoną przez 
Sąd Rejonowy 
w Brzegu, 
bez obciążeń 
i ograniczeń.  

Nieruchomość położona 
w miejscowości Nowe 
Siołkowice zabudowana, 
działka w kształcie trapezu. 
Na działce zlokalizowany 
jest dojazd do kąpieliska 
w Nowych Siołkowicach 
o nawierzchni asfaltowej, 
pozostała część porośnięta 
trawą, teren płaski, 
na bokach płytkie rowy 
odwadniające. 

Nieruchomość położona 
jest na terenie 
oznaczonym 
w miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego wsi 
Nowe Siołkowice 
symbolem PG(US)1 
co stanowi teren usług 
z zakresu sportu 
i rekreacji. Z urządzonym 
dojazdem do kąpieliska 
w Nowych Siołkowicach. 

Nie dotyczy. 

 

Nie dotyczy. 

 

Nieruchomość część działki nr 364 km. 4 
obręb Nowe Siołkowice  przeznaczona 
do użyczenia na czas oznaczony 
do 31.12.2029 r. Wszelkie koszty 
wynikające z korzystania z przedmiotu 
użyczenia oraz podatek 
od nieruchomości przez cały czas 
umowy będzie ponosił Biorący 
do używania. 
Część działki przeznaczonej do używania 
z przeznaczeniem na realizacje 
przedsięwzięcia „budowa parkingu przy 
drodze dojazdowej do kąpieliska 
w Nowych Siołkowicach”. 
Szczegółowe warunki określone zostaną 
w umowie dzierżawy. 


