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Polski Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów   
w  Branicach informuje: 
 
 

 Zarząd Branickiego Koła bardzo 
prosi o oddawanie pobranych deklaracji 
przystąpienia Panu Chuchli (kiosk z 
gazetami). Od niego mogą pobrać do 
wypełnienia deklaracje teŜ Ci którzy 
chcą się zapisać do  Związku. 
 PZERiI  w maju zorganizuje wy-
cieczkę na Morawski Kras - Ołomuniec. 
Jednodniowa 75zł/osobę + 165Kc wstęp. 
Dwudniowa z noclegiem 155zł/osobę + 
około 165kc za wstęp. 
 Od 13 maja do 21 maja chętni do 
moczenia się w Adriatyku mogą wyje-
chać do Chorwacji na Riwierę Makar-
ską. Koszt 1350 zł przy  cenie euro 4,30. 
 Turnusy rehabilitacyjne to stała 
pozycja letniego programu. Nad morze 
do Unieścia koło Koszalina dowozi się 
kuracjuszy autobusem. W tym roku 
przewiduje się, Ŝe turnusy będą trwały:  
1.06 -  14.06  1230,-zł; 
29.06 - 12.07 1330,-zł; 
21.09 - 4.10   1130,-zł 
Bez dowozu autokarem w Jarosławiu: 
25.09 - 8.10.2010  
Pokój 3 osobowy z dostawką 1280,-zł; 
Pokój 3 i 4 osobowy 1350,-zł; 
Pokój 2 osobowy 1450,-zł; 
Pokój 1 osobowy 1910,-zł. 
Terminy turnusów i ceny mogą ulec 
zmianie  
 

Lewice-Zubrzyce 

Droga 
 Marszałek Województwa Pan Jó-
zef Sebesta w drodze z Kietrza skorzy-
stał z zaproszenia Wójta J.Małka i ogląd-
nął drogę z Lewic do Zubrzyc.  Mamy 
nadzieję, Ŝe wizyta zwiększyła szanse na 
przyspieszenie drugiego etapu budowy, 
na który składa się kilometr drogi, ob-
wodnica Zubrzyc i most. Koszt przedsię-
wzięcia to 5 mln złotych, a planowane 
zakończenie inwestycji  - koniec roku.  
————————————————- 

Parkowe  
miejsca spotkań 

 Parkowe miejsca spotkań dokońca 
czerwca br. powstaną w Branicach, 
Bliszczycach, Grodczanach   i we Wło-
dzieninie. Mamy nadzieję, Ŝe skwerki 
wyposaŜone w ławki i w budowle słuŜą-
ce do zabawy dzieciom staną się miłym 
miejscem we wsi.   
————————————————- 

Oczyszczalnia 

 

 Podpisana została umowa na dofi-
nansowanie modernizacji i przebudowy 
oczyszczalni ścieków w Branich.  
Unia Europejska wyłoŜy na ten cel 6,7 
mln złotych.  
————————————————- 

Panorama 
 W najbliŜszych dniach będzie 
ogłoszony przetarg na budowę wieŜy wi-
dokowej we Włodzieninie. Specyfikacja 
przetargowa określa termin zakończenia 
prac do końca września br.  W ten spo-
sób zostanie zagospodarowana i zabez-
pieczona przed dalszą dewastacją wieŜa 
zrujnowanego kościoła.  
———————————————— 

 RPO 
 Do Regionalnego Programu Ope-
racyjnego (czyli do Województwa)  zo-
stał  złoŜony wniosek na termomoderni-
zację Szkoły Podstawowej we Włodzie-
ninie. Koszt ocieplenia wyniesie 1,6 mln 
zł. 
———————————————— 

śłobek 

 

 W programie rewitalizacji szpitala 
znalazł się równieŜ Ŝłobek. Dziś  - po  zi-
mowych zawieruchach - straszy zawalo-
nym dachem. Po remoncie będzie słuŜył 
celom klubowym, a przede wszystkim  
jako siedziba organizacji pozarządowych 
- stowarzyszenia, związki, etc.  
W przyszłości piętro mogą zająć miesz-
kania. 
 
 
 

„K”  

 

 W ramach tego samego progra-
mu rewitalizacyjnego będzie remonto-
wany budynek oddziału „K”.To ten 
stojący tuŜ przy kościele szpitalnym. 
———————————————-- 
 Włodzienin - Wiechowice 

Starosta 
 Powiat Głubczycki złoŜył wnio-
sek do RPO (Województwa) o pienią-
dze na remont drogi.  
Mamy nadzieję, Ŝe pieniądze dotrą 
przed czasem, w którym z drogi powia-
towej zostanie juŜ tylko ścieŜka rowe-
rowa. 
———————————————- 

Krzy Ŝówka 

 

 Kilka razy pisaliśmy o rozto-
pach i braku kanalizacji na krzyŜówce 
niekazanickiej na drodze wojewódz-
kiej. Tym razem podobno juŜ na  100% 
w tym roku zostanie wybudowany 
przepust pod tą drogą. Jestem człowie-
kiem małej wiary… 
———————————————- 

Plan 

 

 Bardzo duŜym kosztem ze stro-
ny Gminy został przygotowany Plan 
Przestrzennego Zagospodarowania.  
W Branicach wydziela on teren pod 
budownictwo jednorodzinne na areale 
powyŜej ulicy 1-go Maja w stronę szpi-
tala i przy drodze do Bliszczyc. 
Druga jego cześć obejmuje Szpital, bo-
isko, basen i teren szkoły. 
Trzeci część została stworzona dla 
Włodzienina i obejmuje tereny prze-
znaczone pod budownictwo jednoro-
dzinne. MoŜna będzie się budować od 
przystanku w stronę Głubczyc i w stro-
nę zalewu (koło Pana Gawłowskiego). 
Plan przestrzennego zagospodarowania 
wyznacza teŜ tereny pod budownictwo 
rekreacyjne nad zalewem  - od strony 
Lewic. 
———————————————- 

Kanalizacja 

 
 

 Gmina Branice kończy budowę 
kanalizacji przesyłowej z Lewic przez 
Michałkowice do Branic, by ochronić 
zbiornik włodzieniński przed zanie-
czyszczaniem.  Gmina Głubczyce od-
powiedzialna za skanalizowanie Zu-
brzyc i  Zopowej oczekuje na pieniądze 
z  województwa. Dopóki wioski leŜące 
nad zbiornikiem nie zostaną skanalizo-
wane nie zostanie on napełniony. 
 
 

  Chodnik 
 SłuŜący nam od 25 lat chodnik 
przy drodze wojewódzkiej (ul. śymier-
skiego w Branicach) zostanie zastąpiony 
w tym roku nowym. 
———————————————— 

Stowarzyszenia 
 Zgodnie z Ustawą o Stowarzysze-
niach organizacje pozarządowe raz w ro-
ku dokonują rozliczeń i kreślą plany na 
kolejny okres. Tym razem przed swoimi 
członkami rozliczały się prezydia 
„Braniczanek” i Caritas Christi. 
————————————————- 

Zima 
 Jeszcze się zima nie skończyła, 
prognozy przewidują opady, mrozy a  do 
tej chwili na odśnieŜanie z kasy gminnej 
poszło 64 tys.zł. 
————————————————- 

-19 marca - godz. 10°°-ta - 
 Wójt  Józef Małek zaprasza   

do wspólnego witania wiosny na 
moście granicznym ! 
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„Nie stój w miejscu 
Słońce wstaje kaŜdego 
dnia 
Tylko od Ciebie zaleŜy 
Czy ujrzysz jego światło 
I poczujesz jego ciepło. 
 
I tylko od Ciebie zaleŜy 
czy podarujesz nam 1% 
Twojego podatku. 
 
Stowarzyszenie Klub 
Abstynenta „AMICUS” 
Branice 
KRS 279722 

Branice, dnia 04.03.2010 r. 

Nr ROL.7441 b / 9 / 2010 

O G Ł O S Z E N I E  

      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35,  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( 
tekst jednolity  z 2004 r. Dz. U. 261 poz. 2603 ) oraz Rozrządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w 

sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 
2004 r. Nr 207, poz. 2108 ) 

ogłasza 

 III przetarg ustny nieograniczony  

w sprawie oddania w dzierŜawę niŜej wymienionego lokalu uŜytkowego: 
1.  Oznaczenie nieruchomości według :  

- KW 28303,  działki nr 435/1; 
  2.   Powierzchnia i połoŜenie lokalu: 
    - o pow. 45,20 m2  połoŜony w Lewicach; 
3.  Opis nieruchomości: przedmiotowy lokal stanowi część składową WDK Lewice, działka stanowi 

teren mieszkaniowy.  
4.  Stawka czynszu dzierŜawnego wynosi : 209,51 zł 
5. Wadium: 42,00 zł  
6. Forma zbycia nieruchomości: dzierŜawa lokalu na okres 3 lat.  
DzierŜawca z tytułu dzierŜawy lokalu uŜytkowego będzie zobowiązany do uiszczania  opłat z tytułu 
podatku od nieruchomości na podstawie decyzji wystawionej przez organ podatkowy. Natomiast 
opłaty za wszelkie media dzierŜawca zobowiązany jest do uiszczania na podstawie zawartych przez 
siebie umów do uŜywania pomieszczenia. 
        Zgodnie z ustaw ą z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usłu g ( Dz. U. Nr 54, poz. 
535 ) do ceny dzier Ŝawy doliczony zostanie podatek VAT według stawki 22 %. 

       Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : lokal u Ŝytkowy poło Ŝony 
na działce nr 435/1  – zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku 
stanowi teren zabudowany / zainwestowany/. 

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowa-
nia. Nieruchomość jest nieobciąŜona. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. 

Przetarg w sprawie przedmiotowej dzier Ŝawy  odb ędzie si ę w dniu 6 kwietnia 2010 roku o godzinie  
900   w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I pi ętro – sala konferencyjna ).  

W przetargu mog ą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, je Ŝeli najpó źniej w dniu 30 marca 
2010 r. wpłac ą w/w wadium  do kasy tut. Urzędu lub na konto: Urząd Gminy Branice  BS Branice Nr 53 
8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urz ędu Gminy  Branice , przy czym za datę wpłaty na konto 
uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium 
naleŜy umieścić dane dotyczące połoŜenia nieruchomości i numer działki.  

        Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania 
przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niŜ 
przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięcia przetargu. 

     Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy dzierŜawnej w termi-
nie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wpłaconego wadium.  

Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.      

      Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl Gminy Branice 
i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na łamach gazety lokalnej „ Informator Branic-
ki”. 

Sporządziła: mgr M. Pączko 

                                                                                    Wójt Gminy Branice                                                                                                                                                          
mgr Józef Małek 

Policja 
 Konkurs „Najlepszy Dzielnico-
wy”  został rozstrzygnięty 21 stycznia br. 
Miło nam donieść, Ŝe I miejsce w powie-
cie zajął mł.asp. Zbigniew Wsiaki z Gru-
py Dzielnicowych w Branicach. II miej-
sce sierŜ. Mariusz Czułno z Kietrza, a 
trzecie miejsce mł.asp. Piotr Oleszczuk 
teŜ z Grupy Dzielnic. w Branicach.  
Wybranym przez nas laureatom nagrody 
wręczyli: Starosta Józef Kozina z Wój-
tem Józefem Małkiem i Burmistrzem 
Kietrza Panem Józefem Matelą. 
Gratulujemy ! 

Tort 
 Na podsumowaniu postępu rol-
niczego w Głubczycach Koła Gospo-
dyń Wiejskich miały okazję zaprezen-
tować swoje umiejętności cukiernicze 
w konkursie na najlepszy tort. Z pięciu 
przygotowanych tortów za najsmacz-
niejszy uznany i nagrodzony I miej-
scem został smakołyk upieczony i 
przygotowany przez nasze dzielne 
„Braniczanki”. 
„Braniczankom”  gratulujemy. 
Jury zazdrościmy i współczujemy, bo 
zjeść pięć tortów….  
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               W ostatnich dniach stycznia w Szkole 
Podstawowej we Włodzieninie pojawili się 
niezwykli goście – pensjonariusze Domu Opie-
ki Społecznej w Dzbańcach. Samo  spotkanie 
nie dziwi, gdyŜ nasza współpraca trwa od kilku 
lat  
i corocznie nasi  uczniowie odwiedzają, pensjo-
nuriuszy prezentując im róŜne programy słow-
no-muzyczne ( w ramach programu „Niesiemy 
radość innym”) oraz przy okazji imprez środo-
wiskowych.  
Tym razem mieszkańcy domu opieki przyje-
chali do nas na gościnne występy. Zespół 
„Jutrzenka”, prowadzony przez p.Teresę Go-
spodarczyk i p.Lidię Lehuń zaprezentował Ja-
sełka. Był to pierwszy wyjazdowy występ ze-
społu, więc emocji było duŜo. Inscenizacja po-
dobała się bardzo, towarzyszyła jej cisza i sku-
pienie, ale równieŜ wspólne radosne śpiewanie 
kolęd.  
Jak  zauwaŜyła jedna z uczennic - okazało się, 
Ŝe nie tylko my moŜemy nieść radość  innym. 
Cieszymy się bardzo z tej udanej lekcji toleran-
cji i integracji, a być moŜe w następnym roku 
wystawimy wspólne przedstawienie jasełkowe.    
BoŜena Lewandowska                                                                  
SP Włodzienin 

„Dziecięca twórczość by-
wa jak odra, którą się w 
pewnym wieku przecho-
dzi i którą łatwo się w 
pewnym wieku zarazić” , 
a do zadań nauczyciela 
naleŜy ujawnianie ukry-
tych talentów, kierowanie 
nimi i zachęcanie do twór-
czej pracy. Grupa nauczy-
cieli Szkoły Podstawowej 
we Włodzieninie postano-
wiła zachęcić uczniów do 
innowacyjnej pracy w 
czasopiśmie szkolnym. I 
tak powstał pomysł wyda-
wania miesięcznika szkol-
nego „ Szkolne Echo’. 
Praca dziennikarska  wy-
maga wielu umiejętności, 
dlatego teŜ zajęcia są pro-
wadzone przez nauczycie-
li j ęzyka polskiego 
(p. B. Kowalczyk), biblio-
tekarza (p. M. Florczak) i 
informatyka(p. R. Kowal-
czyk).Wokół gazetki sku-
pili się uczniowie, którzy 
lubią pisać, chcą się na-
uczyć pisać i chętnie stali 
się szkolnymi reporterami 
relacjonującymi wydarze-
nia z codziennego Ŝycia 

naszej szkoły. Stały skład redakcyjny to uczniowie klasy VI, ale włączają się teŜ „okazjonalni reporterzy” z klas IV, V. Obecnie 
trwają prace nad 6 numerem naszego pisma, średni nakład to 80 egzemplarzy.                               BoŜena Lewandowska  

                                                                       

Z Dzbańca do Włodzienina 
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 Sołecki Turniej 
Piłki NoŜnej o Puchar 
Wójta Gminy rozegra-
ny został  20 lutego 
2010 roku kończąc 
zimowe rozgrywki w 
gimnazjalnej hali spor-
towej.  
Wielki laur zwycię-
stwa przypadł pod-
opiecznym Pana Hu-
meniuka z Lewic. 
Chłopcy z jego druŜy-
ny  wygrali wszystkie 
mecze  w stosunku 
bramek 25:7 zdobywa-
jąc 12 punktów. Dru-
gie miejsce zajęła re-
prezentacja Bliszczyc legitymująca się zapisem dwunastu bramek 
zdobytych i dziesięciu straconych. Trzecie miejsce zajęła reprezen-
tacja Wysokiej (8:8), czwarte reprezentacja Branic (9:15), a piąte 
Posucic (2:16). Mecze prowadził Pan Kazimierz Suliga, który zad-
bał by na boisku dominowała sportowa postawa. Koordynator  
Gminnego Sportu Pan Mieczysław Lenartowicz wraz z Panem 
Władysławem Lenartowiczem - Przewodniczącym Rady Gminy 
czuwali by ambitnym sportowcom niczego nie zabrakło. (jb) 

Ostatni halowy turniej zimowy 
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                                                                                              Branice, dnia 22.02.2010 r. 

Nr ROL. 7441 b / 8 / 2010 

O G Ł O S Z E N I E  

 

     Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 
póŜn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) 
ogłasza V rokowania 
W sprawie sprzedaŜy niŜej wymienionej nieruchomości: 
1/ Oznaczenie nieruchomości według: 
  -  KW 28303 i Nr działki 247;  
2/ Powierzchnia i połoŜenie: 
   - o pow.  0.5153 ha połoŜona we wsi Lewice; 
3/ Opis nieruchomości: działka jest zabudowana szopogaraŜem o pow. 250,80 m2 
wymagającym kapitalnego remontu i budynkiem gospodarczym o pow. 42,00 m2 
częściowo zdewastowanym. 
4/ Cena działki:  
    -  8.780,00 zł; 
5/ Cena zabudowa ń: 
    - 11.640,00 zł 
6/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy:  
    - 1.982,00 zł;  
7/ Cena nieruchomości łącznie: 
    – 22.402,00 zł; 
 8/ Zaliczka: 2.240,00 zł. 
9/ Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie rokowań.  
Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, 
poz. 535) do ceny sprzedaŜy doliczony zostanie podatek VAT według stawki 22%. 
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : 
Działka: Nr 247 – zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy 
Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku  stanowi teren zainwestowany/ zabudowany/. 
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposo-
bem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciąŜona i nie jest przedmiotem 
zobowiązań. 
Nieruchomość nie jest obciąŜona i nie jest przedmiotem zobowiązań. I przetarg na 
zbycie w/w nieruchomości odbył się w dniu 3 sierpnia 2009 r., II przetarg – 7 wrze-
śnia 2009 r., I rokowania – 26 października 2009 r., II rokowania – 07.12.2009 r., III 
rokowania – 08.01.2010 r., IV rokowania – 15 lutego 2010 roku.  
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach moŜna składać w sekretariacie Urzędu 
Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 w terminie do dnia 16 marca 2010 roku w za-
mkniętych kopertach oznaczonych następująco: „V rokowania w sprawie zbycia 
działki Nr 247 połoŜonej  

w Lewicach”  

W dniach od 09.03.2010 r. do 15.03.2010 r. w Urzędzie Gminy w Branicach moŜna 
zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań. 

       Rokowania w sprawie w/w nieruchomo ści odb ędzie si ę w dniu 22 marca 
2010 roku o godzinie 11 00 w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 
( I piętro – sala konferencyjna). 

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpó źniej 
w dniu 16  marca 2010 r . wpłac ą w/w zaliczk ę do kasy tut. Urz ędu lub na konto: 
Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie 
Urzędu Gmin Branice , przy czym za datę wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania 
rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty zaliczki nale-
Ŝy umieścić dane dotycz ące poło Ŝenia nieruchomo ści  

i numer działek . Zaliczka wpłacona przez uczestnika przetargu, który rokowań nie 
wygra lub w przypadku odwołania rokowań zostanie zwrócone niezwłocznie po 
odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niŜ przed upływem 3 dni od 
momentu odwołania lub zamknięciu rokowań. Cenę nabycia prawa własności przed-
miotowej nieruchomości nabywca wpłaci się nie później niŜ do dnia zawarcia umowy 
notarialnej na konto: Gmina Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 
lub w kasie Urzędu Gminy Branice. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi 
strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej 
od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice 
powoduje przepadek zaliczki. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania 
rokowań  z uzasadnionych przyczyn. 

 Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety gminnej Informator 
Branicki powiatowej Rzecz Powiatowa oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń tut. Urzędu.            

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko                                                                                              

                                                                                                                                
Wójt Gminy Branice                                                                                                              

mgr Józef Małek 

 

 

                                                                               Branice,  dnia  26. 02. 2010 r.  
Nr IR-7624/2-2/2010 
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE  
o wszcz ęciu post ępowania w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj ę przedsi ę-
wzięcia   

 
 Działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt. 2  ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowi-
sko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)   
 

Zawiadamiam 
Ŝe w dniu 26. 02. 2010 r. zostało wszczęte na wniosek Dyrektora Samodzielne-
go Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Józefa 
Nathana w Branicach Pana Krzysztofa Nazimek ul. Szpitalna 18, 48-140 Brani-
ce, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :  
 
„Modernizacji systemu cieplnego Szpitala w Branicach z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł ciepła na działkach nr 132/24, 132/19, 132/22, 132/52, 
132/21, 132/52, 132/7, 132/25, 132/44, 132/23, 132/43, 132/46, 132/42, 132-
/30, 149/16, 149/31, 191/11, 191/10, 191/9, 191/6, 149/4, 149/5, 1162/1, 149-
/14, 149/12, 149/11, 149/10, 149/9, 149/8, 149/7, 149/6, 149/33, 1203/4 poło-

Ŝonych w miejscowości Branice, gmina Branice” 
 

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 
2008r. Nr 199, poz. 1227)   organ właściwy do wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach zapewnia moŜliwość udziału społeczeństwa w postę-
powaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsię-
wzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy 
przysługuje kaŜdemu. 

 
Ponadto zgodnie z art. 33 ust 1 pkt.7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 
2008r. Nr 199, poz. 1227)   ustawy informuję, o moŜliwości składania uwag i 
wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 , 48-140 
Branice, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia podania niniejszych infor-
macji do publicznej wiadomości tj. od  27.02.2010 r. do 22.03.2010 r. Urząd 
czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 

a w  piątek w godzinach od 700 do 1300.  
       Jednocześnie informuję, Ŝe liczba stron przedmiotowego postępowania 
przekracza 20.  
W związku z powyŜszym stosownie do zapisów art. 74 ust. 3 ustawy o udo-
stępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 
2008r. Nr 199, poz. 1227) w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyj-
nego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.). 
 

                                                                                 Wójt Gminy Branice 
                                                                                mgr Józef  Małek 

 
Obwieszczenie umieszczono: 
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice 
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice 
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl 
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki” 
 
 

Ambitnej osobie, gotowej pracować na 
własny rachunek, oferuję szkolenie  
i wdroŜenie do zawodu doradcy  
ubezpieczeniowo-finansowego.  
Wymagane minimum średnie  
wykształcenie. 
tel. 603 915 630 
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           Branice, dnia 23.02.2010 r. 

Nr ROL. 7441 b /7/ 2010 
 

O G Ł O S Z E N I E 
      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 
2603 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) 
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony 
 
1.  Oznaczenie nieruchomości według :  
- działka nr 411 o pow. 0.2822 ha opisana w KW OP-
1G/00036047/9 połoŜona w Lewicach. 
2.  Opis nieruchomości: 
      - działka nr 411 jest działką siedliskową budynku 
wielorodzinnego Nr 75 w skład którego wchodzi lokal 
mieszkalny Nr 4  o pow. uŜytkowej 63,20 m2. 
3.Udział w działce Nr 411–  1731/10 000 
4. Cena ułamkowej części gruntu –    295,48 zł 
5. Wartość lokalu                       -  35.921,00 zł 
6. Koszty przystosowania –               777,00 zł  
7. Cena nieruchomości łącznie -    36.993,48 zł. 
8. Wadium                                        3.699,00 zł 
9. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność 
w  f o r m i e  p r z e t a r g o w e j .  
 
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodaro-
wania przestrzennego : 
działka Nr 411 – zgodnie ze studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady 
Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku  stanowi 
teren zainwestowany/zabudowany/. Zbycie nierucho-
mości następuje zgodnie z przeznaczeniem nierucho-
mości i sposobem jej zagospodarowania. Nierucho-
mość nie jest obciąŜona i nie jest przedmiotem zobo-
wiązań.  
       Przetarg w sprawie w/w nieruchomo ści odb ę-
dzie si ę w dniu 23 marca 2010 roku  
o godzinie 9 00 w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, 
ul. Słowackiego 3 ( I pi ętro – sala konferencyjna). 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby 
prawne, jeŜeli najpó źniej w dniu 16 marca 2010 r . 
wpłac ą w/w wadium do kasy tut. Urz ędu lub na 
konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 
2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urz ędu Gmin 
Branice , przy czym za datę wpłaty na konto uwaŜa się 
datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zazna-
cza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy umie-
ścić dane dotycz ące poło Ŝenia nieruchomo ści  
i numer lokalu . Wadium wpłacone przez uczestnika 
przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku 
odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie 
po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie 
później niŜ przed upływem 3 dni od momentu odwoła-
nia lub zamknięciu przetargu. Cenę nabycia prawa 
własności przedmiotowej nieruchomości nabywca 
wpłaci się nie później niŜ do dnia zawarcia umowy 
notarialnej na konto: Gmina Branice BS Branice 53 
8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w kasie Urzędu 
Gminy Branice. Koszt sporządzenia umowy notarialnej 
ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje 
się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od zawarcia 
umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta 
Gminy Branice powoduje przepadek zaliczki. Wójt 
Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu 
z uzasadnionych przyczyn. 

    
 Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomo-
ści na stronie internetowej  www.branice.pl 

Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety 
lokalnej: Informator Branicki i gazety powiatowej 
Rzecz Powiatowa oraz poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.            
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko                                                                                                                                                          

 
                                                                                                                                                                               

Wójt Gminy Branice                                                                                                                                                                           
mgr Józef Małek 

 
 
 
 

         Branice, dnia 02.03.2010 r. 

Nr AN. 7441 a / 4 / 2010 

O B W I E S Z C Z E N I E  
      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35,   z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi ( tekst jednolity  z 2000 r. Dz. U. 46 poz. 543 ) 
podaje do publicznej wiadomości wykaz nierucho-
mości stanowiących własność gminy Branice 
przeznaczonych do sprzedaŜy:             
     1.  Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i 
połoŜenie według :  
1/ działka nr 149/23 o pow. 0.1069 ha opisana w 
KW 29034  połoŜona w Branicach, przy    ul. Sło-
necznej  2 A/1. 
2/ działka nr 263 o pow. 0.0400 ha opisana w KW 
32544  połoŜona w Bliszczycach 62/4. 
2.  Opis nieruchomości: 
     1/ lokal mieszkalny  Nr 1 połoŜony w budynku 
wielorodzinnym Nr 2A o pow. uŜytkowej 48,00 m2 
wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 149/23. 
Do lokalu przynaleŜy pomieszczenie piwniczne o 
pow. 4,85 m2. 
     2/ lokal mieszkalny  Nr 4 połoŜony w budynku 
kilkurodzinnym Nr 62 o pow. uŜytkowej 39,80 m2 
wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 263. Do 
lokalu przynaleŜy pomieszczenie piwniczne o pow. 
3,20 m2. 
3. Udział w działce: 
     1/ działka Nr 149/23 -  436/10 000 
     2/ działka Nr 263      -   95/1000 
4. Cena ułamkowej części działki:       
    1/ działka Nr 149/23 -  38,00 zł. 
    2/ działka Nr 263      -  23,00 zł. 
5. Wartość lokalu :                        
    1/Branice, ul. Słoneczna 2A/1 -  38.416,00 zł 
    2/ Bliszczyce 62/4                     -  11.52 6,00 zł 
6. Koszty przystosowania :                
   1/ lokal, Branice ul. Słoneczna 2A/1    - 419,00  
zł  
   2/ lokal poło Ŝony w Bliszczycach 62/4 - 411-
,00 zł 
7. Cena nieruchomości łącznie:    
   1/ lokal w Branicach, przy ul. Słonecznej 2A/1 
- 38.873,00 zł 
   2 /  l o k a  B l i s z c z y c e  6 2 / 4                                         
- 11.960,00 zł 
8. Forma zbycia nieruchomości:  
   1/  lokal mieszkalny Nr 2A/1 poło Ŝony w Bra-
nicach, przy  ul. Słonecznej  - sprzedaŜ na wła-
sność w formie bez przetargowej na rzecz główne-
go najemcy. 
   2/ lokal mieszkalny Nr 62/4 poło Ŝony w Blisz-
czycach -  sprzedaŜ na własność w formie  prze-
targu. 
                    Przeznaczenie nieruchomości w 
planie zagospodarowania przestrzennego :  zgod-
nie ze studium uwarunkowań  i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Branice 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady 
Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działki 
Nr: 149/23 i 263 stanowią teren zainwestowany / 
zabudowany/. 
         Z dniem 13 kwietnia 2010 r. upływa termin 
do złoŜenia wniosku przez osobę , której przysłu-
guje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 
podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyŜej 
ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o 
nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy 
lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest po-
przednim właścicielem zbywanej nieruchomości 
pozbawionym prawa własności tej nieruchomości 
przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub 
najemcą lokalu mieszkalnego. 
      Obwieszczenie podaje się do publicznej wia-
domości na stronie internetowej  www.branice.pl 
Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 
23.03.2010 r. oraz na łamach gazet lokalnych: 
Informator Branicki i Rzecz Powiatowa.  
 
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

                                                                   Wójt 
Gminy Branice                                                                                                                

mgr Józef Małek         

 

 

Branice, dnia 05.03.2010 r. 
 
Nr ROL. 7441 b/ 10 /2010 
 

O G Ł O S Z E N I E  
 
 Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 39, ust. 2  z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity z 2004 r. Dz. U. 261 poz. 2603) oraz Rozrządze-
niem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) 
ogłasza I rokowania  
w sprawie sprzedaŜy niŜej wymienionej nieruchomości: 
     1.  Oznaczenie nieruchomości według :  
- działka nr 263 o pow. 0.2251 ha i Nr 264/1 o pow. 0.0118 
ha  opisane są w KW OP1G/00022172/3 i połoŜone we 
Włodzieninie. 
2.  Opis nieruchomości: 
      - działka nr 263 jest działką siedliskową budynku miesz-
kalnego Nr 19 w skład którego wchodzi lokal mieszkalny Nr 1  
o pow. uŜytkowej 82,80 m2 wraz z udziałem w działce siedli-
skowej Nr 263. 
      - działka nr 264/1 jest zabudowana budynkiem garaŜo-
wym  o pow. uŜytkowej  30,70 m2.  Budynek garaŜowy od 
dłuŜszego czasu nie uŜytkowany, zaniedbany i częściowo 
zdewastowany (brak bram, miejscami uszkodzone mury). 
3.Udział w działce: 
      - działka Nr 263   –  4678/10 000 
      - działka Nr 264/1- ---------------- 
4. Cena ułamkowej części działki Nr 263     -       638,12 zł 
5. Wartość lokalu usługowego  Nr 19/1                                            
-   37.169,30 zł 
6. Wartość działki Nr  264/1 wraz z zabudowaniami garaŜo-
wymi   -      3.423,70 zł 
7. Koszty przystosowania: 
     – działki Nr 264/1          -1.282,34 zł 
     - lokalu Nr 19/1             - 1.282,34 zł     
8. Cena nieruchomości łącznie -    
   -  działki Nr  264/1 wraz z zabudowaniami garaŜowymi               
-     4.706,04 zł 
   - lokalu mieszkalnego Nr 19/1 wraz z udziałem w działce Nr 
263 -  39.089,76 zł 
9. Wadium: 
   -  lokal mieszkalny Nr 19/1 posadowiony na działce Nr 263          
-   3.909,00 zł                     
   - działka Nr 264/1 zabudowana garaŜami    -      471,00 zł 
10. Forma zbycia nieruchomości:  
     - lokal mieszkalny Nr 19/1  - sprzeda Ŝ na własno ść w 
formie przetargu  
       z przeznaczeniem na wył ączne prowadzenie apteki.  
     - działka Nr 264/1     - sprzeda Ŝ w formie przetargu. 
Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535) do ceny sprzedaŜy nie będzie doliczony podatek 
VAT. 
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzenne-
go: działka Nr 263 i 264/1  – zgodnie ze studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku 
stanowi teren zabudowany / zainwestowany /. 
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomo-
ści i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość jest nieobciąŜona. 
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. I przetarg na zbycie 
w/w nieruchomości odbył się w dniu 18 grudnia 2009 r., II przetarg – 21 
stycznia 2010 r. , III przetarg - 25 lutego 2010 r. 
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach moŜna składać w sekretaria-
cie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 w terminie do dnia 30 
marca  2010 roku w zamkniętych kopertach oznaczonych następująco: „I 
rokowania w sprawie zbycia działki zabudowanej Nr 2 64/1 poło Ŝonej 
we Włodzieninie”    i „I rokowania w sprawie zbycia lokalu u Ŝytkowe-
go Nr 19/1 poło Ŝonego na działce Nr 263 we Włodzieninie” . 
W dniach od 24.03.2010 do 29.03.2010 r. w Urzędzie Gminy w Branicach 
moŜna zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań.  
      Rokowania w sprawie zbycie lokalu u Ŝytkowego Nr 19/1 posado-
wionego na działce Nr 263  odb ędą się w dniu 6 kwietnia 2010 roku o 
godzinie 10 00 w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I 
piętro – sala konferencyjna) 
       Rokowania w sprawie zbycie działki zabudowan ej Nr 264/1  
odb ędą się w dniu 6 kwietnia 2010 roku o godzinie 10 30 w siedzibie 
Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I pi ętro – sala konferen-
cyjna) 
W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli 
najpóźniej w dniu 30 marca 2010 r. wpłac ą w/w zaliczk ę do kasy tut. 
Urzędu lub na konto: Urząd Gminy Branice BS Branice Nr 64 8867 
0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urz ędu Gminy  Branice , przy 
czym za datę wpłaty na konto uwaŜa się datę uznania rachunku Urzędu 
Gminy Branice. Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty zaliczki naleŜy 
umieścić dane dotyczące połoŜenia nieruchomości i numer działki.  
Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowań nie wygra, 
lub w przypadku odwołania rokowań, zostanie zwrócona niezwłocznie po 
odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niŜ przed upływem 
3 dni od momentu odwołania lub zamknięcia rokowań. 
Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości wpłaca się 
nie później niŜ do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto: Urząd 
Gminy Branice BS Branice 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001 lub w 
kasie Urzędu Gminy Branice. 
Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. 
Jednocześnie informuje się, iŜ odstąpienie strony nabywającej od 
zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy 
Branice powoduje przepadek wpłaconej zaliczki.  
Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania roko-
wań z uzasadnionych przyczyn.  Ogłoszenie podaje się do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej 
www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na łamach gazety lokalnej 
„Informator Branicki” i „Rzeczy Powiatowej”. 
Sporządziła: mgr M. Pączko 
                                                 Wójt Gminy Branice    
                 
                                                    mgr Józef Małek 
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Pro memoriam 
 

Odeszli 
 

w lutym  2010r.: 
 
 Zofia Pospiszyl lat 85  
z Branic, 
Wojciech Lenartowicz lat 60 
z Włodzienina, 
Jadwiga Ziomko lat 89  
z Branic, 
Werner Bartoń lat 50 z Ucie-
chowic. 
  
Cześć Ich pamięci ! 
_______________________ 
 

Urodzili się 
 

Nie było urodzeń 
  
——————————— 
Veni kreator ! 
 

NowoŜeńcy 
 

Paweł Gawłowski z Wło-
dzienina z SylwiąGabor  
z śor, 
Dawid Kurka z Czerwonko-
wa Os. - z Izabelą Giermala 
z Wódki, 
Zbysław Kowalczyk z Mag-
dą Landzwojczak z Blisz-
czyc, 
Piotr Skrabut z Wysokiej  
z Karoliną Olton. 
 

Wielu Szczęśliwych  
lat śycia!  

——————————— 
 
W gminie 
 

Statystyka 
 

Jest nas w gminie   7188  
mieszkańców, 

w tym 3717 kobiet  
———————————

— 

         Branice, dnia 15.02.2010 r. 

Nr ROL. 7441 a /3/ 2010 

O B W I E S Z C Z E N I E 

      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35,   z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami ( tekst jednolity  z 2000 r. Dz. U. 46 poz. 543 
) podaje do publicznej wiadomości wykaz nierucho-
mości stanowiących własność gminy Branice prze-
znaczonych do sprzedaŜy:   

           
1.  Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i 

połoŜenie według:- działka nr 149/23 o pow. 0.1069 
ha opisana w KW 29034  połoŜona w Branicach, 
przy ul. Słonecznej  2B/11. 

2.  Opis nieruchomości: 
      - lokal mieszkalny  Nr 11 połoŜony w bu-

dynku wielorodzinnym Nr 2B o pow. uŜytkowej 
24,01 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 
149/23. Do lokalu przynaleŜy pomieszczenie piw-
niczne o pow. 2,45 m2. 

3. Udział w działce: 218/10 000 
4. Cena ułamkowej części działki:      19,00 zł 
5. Wartość lokalu:                       19.216,00 zł 
6. Koszty przystosowania :               434,00 zł 
7. Cena nieruchomości łącznie:    19.669,00 zł 
8. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na 

własność w formie przetargu. 
 

                    Przeznaczenie nieruchomości w 
planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie 
ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice 
z dnia 4 czerwca 1996 roku- działki Nr 149/23 stano-
wi teren zainwestowany / zabudowany/. 

         Z dniem 29 marca 2010 r. upływa 
termin do złoŜenia wniosku przez osobę , której 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej 
wyŜej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszcze-
nie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej 
ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest 
poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości 
pozbawionym prawa własności tej nieruchomości 
przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub 
najemcą lokalu mieszkalnego. 

      Obwieszczenie podaje się do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej  www.branice.pl 
Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 
08.03.2010 r. oraz na łamach gazet lokalnych: Infor-
mator Branicki i Rzecz Powiatowa. 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

 

                              Wójt Gminy Branice                                                                                                         
mgr Józef Małek 

 

        
Nr AN. 7441 a /1/ 2010                   Branice, dnia 08.02.2010 r. 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 
      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35,   z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst 
jednolity  z 2000 r. Dz. U. 46 poz. 543 ) podaje do publicz-
nej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących wła-
sność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaŜy:             

     1.  Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i 
połoŜenie według : 

- działka nr 149/23 o pow. 0.1069 ha opisana w 
KW 29034  połoŜona w Branicach, przy ul. Słonecznej  
2B/6. 

2.  Opis nieruchomości: 

      - lokal mieszkalny  Nr 6 połoŜony w budynku 
wielorodzinnym Nr 2B o pow. uŜytkowej 47,88 m2 wraz z 
udziałem w działce siedliskowej Nr 149/23. Do lokalu 
przynaleŜy pomieszczenie piwniczne o pow. 5,80 m2. 

3. Udział w działce: 446/10 000 

4. Cena ułamkowej części działki:      39,00 zł. 

5. Wartość lokalu :                       46.292,00 zł 

6. Koszty przystosowania :               426,00 zł 

7. Cena nieruchomości łącznie:    46.757,00 zł 

8. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na 
własność w formie bez przetargowej na rzecz głównego 
najemcy. 

                    Przeznaczenie nieruchomości w 
planie zagospodarowania przestrzennego :  zgodnie ze 
studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 
1996 roku- działki Nr 149/23 stanowi teren zainwestowany 
/ zabudowany/. 

         Z dniem 22 marca 2010 r. upływa termin do 
złoŜenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, 
ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyŜej ustawy, tj. osobie, której 
przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy 
cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta 
jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości 
pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 
grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu 
mieszkalnego. 

      Obwieszczenie podaje się do publicznej wia-
domości na stronie internetowej  www.branice.pl Gminy 
Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. 
Urzędu na okres 21 dni tj. do 01.03.2010 r. oraz na łamach 
gazet lokalnych: Informator Branicki i Rzecz Powiatowa. 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

                                                                 Wójt Gminy Branice                                                                                                              
mgr Józef Małek 


