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Studenci w Branicach 
 Absolwenci róŜnych szkół 
medycznych o kierunku terapia zajęciowa 
znaleźli w Branicach moŜliwo ść 
uzupełnienia swojej wiedzy i zdobycia 
niezbędnego w Unii Europejskiej 
licencjatu.  
W Medycznym Studium Zawodowym 
kierowanym przez Pana Dyrektora mgra 
Benedykta Pospiszyla  powstał punkt 
spotkań  studentów z wykładowcami z 
WyŜszej Szkoły Humanistyczno-
Ekonomicznej w Brzegu. Kierunkiem 
licencjatu jest pedagogika, a uściślając jest 
to blok fakultatywny: profilaktyka 
psychopedagogiczna z elementami terapii 
z indywidualnym programem studiów.  Po 
trzech semestrach nauki i zaliczeniu 
materiału studenci uzyskują licencjat i 
moŜliwość dalszego zdobywania wiedzy 
na studiach magisterskich.  
Aktualnie w Branicach spotyka się  
53 studentów  dojeŜdŜających z  południowej  Polski, a takŜe z Holandii (2) i z Niemiec (4).  
Branickie Medyczne Studium Zawodowe jest jak na razie jedynym, które swoim słuchaczom  stwarza moŜliwość  zdobycia w tym 
samym budynku, choć w innej placówce naukowej licencjatu.  Punktem spotkań  kieruje Pan Benedykt Pospiszyl pełniąc w 

  Na zdjęciu studentki i profesorowie, m.in.. Pani Prorektor prof..zw.dr hab. Krystyna 
Ferenz i tuŜ obok JM Pan Rektor prof..zw.dr hab. Marian  Ściepuro. 

OGŁOSZENIE 
           Wójt Gminy Branice informuje, iŜ 
od dnia 26.11.2009r zostaje oddana do 
uŜytku Kaplica Pogrzebowa na Cmentarzu 
Komunalnym w Branicach. Kaplica 
posiada ołtarz do odprawiania naboŜeństw, 
a takŜe jest wyposaŜona w chłodnie. 
Wszelkie informacje na temat wynajmu i 
opłat moŜna uzyskać w Zakładzie 
BudŜetowym Gospodarki Komunalnej w 
Branicach ul. Słowackiego 3 (budynek 
Urzędu Gminy, pokój nr 27) lub pod nr tel. 
774868192 w. 15.  

 B u d y n e k  s z p i t a l n e g o 
prosektorium po 
p r z e k a z a n i u 
przez Urząd 

Marszałkowski gminie czekał kilka lat w 
kolejce na 
s w o j e 
p o n o w n e 
odrodzenie.  

Wyremontowany –niemałym kosztem -  
będzie teraz pełnił podobną funkcję 
słuŜąc mieszkańcom Branic, Szpitala i 
mieszkańcom okolicznych domów 
pomocy. 
W tej intencji została odprawiona msza 
święta przez ks.ks. Alojzego Nowaka i 
ks. Karola Dźwigońskiego. Mimo, Ŝe był 
to dzień  powszedni we wspólnym 
skupieniu zgromadziła się liczna grupa 
wiernych by po modlitwie wraz z 
Wójtem Gminy mgr Józefem Małkiem i 
Dyr. Wojewódzkiego Szpitala Mgr 
Krzysztofem Nazimkiem  przejść w 
procesji  do kaplicy i ją poświęcić. 
Poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz 

Rewitalizacja kaplicy 

Na okładce: zdjęcie szopki wykonanej 
przez dzieci z grupy „0” w Przedszkolu 
w Otwocku zdobywcy jednej z 
pierwszych nagród w  Konkursie w 
Uciechowicach 
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 Spotkanie 
 W sobotni wieczór w sali Wiejskiego 
Domu Kultury w Branicach spotkali się 
przedstawiciele władzy róŜnych szczebli i kilka 
osób nie dźwigających cięŜaru 
odpowiedzialności za wyborców. Był więc 
Wójt Gminy Branice mgr Józef Małek, Starosta 
Powiatu Józef Kozina, Poseł Adam Krupa, 
radny sejmiku Zbigniew Ziółko, a w krzesłach 
dla publiczności zasiedli radni powiatowi, 
gminni i sołtysi.  
Spotkanie przyjęło formułę pytań i odpowiedzi. 
Trwało ponad dwie godziny.  
WaŜniejsze zagadnienia jakie poruszano 
dotyczyły remontów i inwestycji.  Gospodarz 
Gminy mógł się pochwalić wyremontowaniem 
prawie wszystkich dróg gminnych. Kończącą 
się budową kanalizacji w Lewicach i 
Michałkowicach – teraz juŜ tylko na gminie 
Głubczyce będzie  ciąŜył cięŜar 
odpowiedzialności za zanieczyszczanie 

zbiornika we Włodzieninie.  
Zaniepokojenie wśród radnych wywołują  informacje o zmniejszeniu środków w budŜecie państwa na remonty i budowę dróg. 
Starosta uspokajał, Ŝe mniej pieniędzy nie będzie, ale zasadność wydawania znajdzie się pod czujniejszą kontrolą. 
Pan sołtys Iluk przypomniał Panu posłowi, Ŝe Minister Sawicki złoŜył obietnicę rozparcelowania 30% ziemi między rolników 
indywidualnych z zasobów skarbu państwa. Pytanie konkretnie dotyczyło byłego Kombinatu Kietrz, który nazwał „ostatnim 

bastionem komunizmu”. 
Odpowiedź była zdecydowanie negatywna. Wg posła nie ma moŜliwości dalszego rozdzielania ziemi. Ziemi, która jest 
zagospodarowana przez tak dobre i na najwyŜszym światowym poziomie prowadzone gospodarstwo w Kietrzu.  UwaŜa, Ŝe minister 
Sawicki źle zrobił obiecując 30% ziemi na upełnorolnienie, poniewaŜ w aktualnej sytuacji jest to nierealne. Kiedy ziemia leŜała 
odłogiem znaleźli się tacy, którzy ją zagospodarowali, zainwestowali w nią, a wcześniej zawarli wieloletnie umowy dzierŜawne. 
Kolejnym argumentem przytoczonym przez posła była cena ziemi. Rolników nie stać na zakup ziemi za gotówkę, a państwa na 
dopłatę do kredytów.  Kolejny argument – kto da pracę pracownikom rolnym. Kolejny argument… 
Argumentów było sporo, a najwaŜniejszy dochód z bardzo dobrego gospodarzenia w byłym kombinacie kietrzańskim wpływa do 

   15 grudnia najstarsza mieszkanka naszej gminy Pani 
Katarzyna Kozakiewicz z Włodzienina skończy 99 lat.  

Z tej okazji Dostojnej Jubilatce składamy serdeczne 
gratulacje, oraz najlepsze Ŝyczenia dalszych długich lat w 
zdrowiu i szczęściu rodzinnym. 
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Konkurs Szopek 
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BoŜonarodzeniowych 
 W Szkole Podstawowej w Uciechowicach  
Świąteczny BoŜonarodzeniowy nastrój pojawił się 
wcześniej niŜ zwykle. W listopadzie  z inicjatywy 
Pani Dyrektor Teresy Grabowskiej i ks.Piotra 
Sługockiego zorganizowano I międzynarodowy 
konkurs na najpiękniejszą szopkę. Ilość biorących 
udział przerosła wszelkie oczekiwania. Do oceny 
zgłoszono 354 szopki nadesłane z Czech, Niemiec i 
Polski, zbudowane w róŜnych technikach przez 
artystów będących w róŜnym wieku. Wszystkie 
szopki są przecudnej urody zachwycając kształtem i 
kolorem. 
Do konkursu dołączyła cała rzesza spontanicznych 
sponsorów. W organizacji imprezy pomagali 

Przedszkolacy: 
  

 Dzieci z grupy „0” z Przed  nr 17 w Otwocku 
 K.Ziemnicka, Ł.KsiąŜek, I.Szuba,     
 N.Jackiewicz, M.Brewczyński z Pustelnik 
 Natalia, Ireneusz i Emilia Zyznawscy  
    z Uciechowic 
Dzieci: 
 Paweł Besz Borki Wielkie Olesno, 
 Emilia Zyznawska  SP Uciechowice, 
 Hubert Makowski SP w RóŜycy, 
 Emilia Małkusz Dobra 
 
MłodzieŜ: 
 Jakub Jacków SP Uciechowice, 
 Karolina Bugla Roszków, 
 Katarzyna i Bartłomiej Banaszek Stargard  
    Szczeciński 
Dorośli:  
 Justyna Cichow i Karina Wolny z Olesna 
 
Szopka rodzinna: 
 Rodzina Leks z Rybnika, 
 Nowakowie Uciechowic, 
 Natalia i Jadwiga Staroń z Kietrza, 
 Jakub i Natalia Katanowscy ze Stargardu Sz., 
 Leszczyńscy z Uciechowic, 
 M.I.i M. Sokołowscy z Radomska 
 Anna Cino z Mamą z Uciechowic 

Pierwsze miejsca:  

Wesołych i Pogodnych Świąt Ŝyczy Redakcja 
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T  u  r  n  i  e  j 

P rzed miesiącem z 
inicjatywy czterech 
przygran icznych 
s a m o r zą d ó w 
K i e t r z a , 

S tep a n ko v i c ,  B ran i c  i 
Neplachovic powstała polsko-
czeska l iga s ia tkarska. 
Rytmicznie co trzydzieści dni w 
halach sportowych spotykają 
się amatorzy sportu by w ostrej 
rywalizacji sprawić sobie i 
kibicom przyjemność.  
5  g r u d n i a  c z wó r me c z 
rozgrywany był w Branicach 
przy bardzo małej ilości 
kibiców na trybunie, za to 
chętnych do gry nie brakowało.  
Po trzech godzinach walki 
drugi raz z rzędu wygrała 
druŜyna ze Stepankovic. Drugie 
miejsce zaję ły pozostałe 
druŜyny.  
Gospodarzom nie wypadało 
ograć zaproszonych gości. 
Następny mecz rozegrany 
zostanie w ostatnią sobotę 
stycznia, a w lutym - wielki 
finał w Kietrzu i podsumowanie 
zdobytych punktów.  
Wszelkie koszta związane z 
turniejem ponosi Europejski 
F u n d u s z  R o z w o j u 
Regionalnego oraz budŜet 
państwa.  
Projekt nosi nazwę „Prze-
kraczamy granice” i z tego  
powodu w sobotę do Branic 
zawitał  unijny inspektor, który  
sprawdził, czy środki finansowe 
wydawane są zgodnie z 
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                                                         Branice, dnia 08.12.2009 r. 

Nr G. 7441 b / 26/ 2009 

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 III rokowania 

W sprawie sprzedaŜy niŜej wymienionej nieruchomości: 
1/ Oznaczenie nieruchomości według: 
  -  KW 5440, nr działki 215/2; 
  -  KW 28530, nr 214/1. 
2/ Powierzchnia i połoŜenie: 
   - działka nr 215/2 o pow.  0.1219 ha połoŜona w Wysokiej; 
   - działka nr 214/1 o pow.0.1294 ha połoŜona w Wysokiej. 
3/ Opis nieruchomości: 
   - w/w działki są niezabudowane, występują pozostałości po byłych 
zabudowaniach do usunięcia. Uzbrojenie techniczne- w drodze energia 
elektryczna, droga dojazdowa o nawierzchni z trylinki. 
4/ Cena działek: 
    – działka nr 215/2    -    1.370,00 zł; 
    - działka nr 214/1       -  1.455,00 zł. 
5/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy:  
    - działka nr 215/2     -   1.578,40 zł; 
    - działka nr 214/1       - 1.578,40 zł. 
6/ Cena nieruchomości łącznie: 
    - działka nr 215/2     -2.948,40 zł; 
    - działka nr 214/1     - 3.033,40 zł . 
7/ Zaliczka: 
    - działka nr 215/2   -      295,00 zł; 
    - działka nr 214/1     -    303,00 zł. 
8/ 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 :Działki: 
Nr 215/2 i 214/1– 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 zainwestowany/ zabudowany/. 
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i 
sposobem 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 
września  2009 r., I rokowania – 26 października 2009 r., II rokowania – 07.12.2009 
r. 
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach moŜna składać w sekretariacie Urzędu 
Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 w terminie do dnia 4 stycznia 2010 roku w 
zamkni ętych kopertach oznaczonych nast ępująco: „III rokowania w sprawie 
zbycia działki Nr 215/2 poło Ŝonej we wsi Wysoka” i „III rokowania w sprawie 
zbycia działki Nr 214/1 poło Ŝonej we wsi Wysoka” . 
W dniach od 23.12.2009 r. do 30.12.2009 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  
8 stycznia 2010 roku:  działki Nr 215/2  o godzinie  900,  

   działki Nr 214/1 o godzinie 9 30, 

w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I pi ętro – sala 
konferencyjna). 
 
W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpó źniej 
w dniu 4 stycznia 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 
naleŜy 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 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 
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 i powiatowej Rzecz Powiatowa oraz poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń tut. Urzędu. 
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 
      Wójt Gminy Branice 
           Mgr Józef Małek 

                                Branice, dnia 08.12.2009 r. 

Nr ROL. 7441 b / 25 / 2009 

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 III 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:  
    -  10.975,00 zł; 
5/ Cena zabudowa ń: 
    - 14.550,00 zł 
6/ Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy:  
    - 1.982,00 zł;  
7/ Cena nieruchomości łącznie: 
    – 27.507,00 zł; 
 8/ Zaliczka: 2.751,00 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 sposobem 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 września 2009 r., I rokowania – 26 października 2009 r., II 
rokowania – 07.12.2009 r. 

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach moŜna składać w sekretariacie 
Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 w terminie do dnia 4 stycznia 2010 
roku w zamkniętych kopertach oznaczonych następująco: „ III rokowania w 
sprawie zbycia działki Nr 247 połoŜonej w Lewicach” 

W dniach od 23.12.2009 r. do 30.12.2009 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 8 
stycznia 2010 roku o godzinie 8 00 w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, ul. 
Słowackiego 3 ( I pi ętro – sala konferencyjna). 
 
W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli 
najpó źniej w dniu 4 stycznia 2010 r . wpłac ą w/w zaliczk ę do kasy tut. 
Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 886 7 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. 
Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty zaliczki naleŜy 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 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 
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 ogłoszeń tut. Urzędu. 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

                                                                                                                                                                               
Wójt Gminy Branice                                                                                                                                                                                 

mgr Józef Małek 



Informator Branicki                                                                                                                                                                        8 

           Branice, dnia 01.12.2009 r. 
Nr ROL. 7441 b / 24 / 2009 

O G Ł O S Z E N I E 
 
      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst 
jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ) 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 

 II przetarg ustny nieograniczony  

        1. Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i połoŜenie według : 
- działka nr 185 o pow. 0.1312 ha opisana w KW 27347 połoŜona w Posucicach. 

2.  Opis nieruchomości: 
      - działka Nr 185 jest połoŜona w obrębie zabudowy zagrodowej, nie zabudowana w kształcie regularnego 

wielokąta, porośnięta „ dziko” rosnącymi drzewkami i krzewami z dojazdem z drogi asfaltowej  występują 
pozostałości po byłych zabudowaniach do usunięcia, kształt działki prostokątny. Uzbrojenie techniczne – w 
drodze energia elektryczna i wodociąg. 

3. Cena działki: 
    -  2.656,80 zł; 
4. Koszty przystosowania : 
    - 1.820,40 zł 
5. Cena nieruchomości łącznie: 
    -  4.477,20 zł 
6. Wadium: 
    -  448,00 zł 
7. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie przetargu. 
Zgodnie z ustaw ą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) do ceny 

sprzeda Ŝy doliczony zostanie podatek VAT według stawki 22%.  
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : 
Działka nr 185   – 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 
sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomości nie są obciąŜone i nie są przedmiotem zobowiązań. 
 

 Przetarg  w sprawie w/w nieruchomo ści odb ędzie si ę w dniu 4 stycznia 2010 roku  o godzinie 8 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 29 grudnia 2009 r . wpłac ą 
w/w wadium do kasy tut. Urz ędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 886 7 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. Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy umieścić dane dotycz ące poło Ŝenia 
nieruchomo ści i numery działek . 
       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 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 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, 
umieszczenie na łamach gazety lokalnej Informator Branicki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. 
Urzędu. 

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

                                                                                                                                
Wójt Gminy Branice                                                                                                              

mgr Józef Małek 
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Wójt Gminy Branice                                                                                                                                                                             

           Branice, dnia 08.12.2009 r. 

Nr G. 7441 b /27/ 2009 

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 późn. 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 II przetarg ustny nieograniczony 

  1.  Oznaczenie nieruchomości według : 

- działka nr 411 o pow. 0.2822 ha opisana w KW OP1G/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                       -  46.183,50 zł 

6. Koszty przystosowania –               777,00 zł  

7. Cena nieruchomości łącznie -    47.255,98 zł. 

8. Wadium                                        4.726,00 zł 

9. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaŜ na własność w formie przetargowej.  
 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania 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 nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i 
sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciąŜona i nie jest przedmiotem zobowiązań. 

       Przetarg w sprawie w/w nieruchomo ści odb ędzie si ę w dniu 8 stycznia 2010 roku  

o godzinie 10 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 4 stycznia 2010 r . wpłac ą 
w/w wadium do kasy tut. Urz ędu lub na konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 886 7 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. Zaznacza się, iŜ na dowodzie wpłaty wadium naleŜy umieścić 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 odwołania 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 wiadomości 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 
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          Branice, dnia 27.11.2009r 

Nr AN. 7441 a /20/ 2009 

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 publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaŜy: 
1.  Oznaczenie nieruchomości według : 
- działka nr 247/3 o pow. 0.4428 ha opisana w KW 29987, połoŜona w Wiechowicach. 
- działka nr 48/2 o pow. 1.3813 ha opisana w KW 29927, połoŜona w Dzbańcach. 
2.  Opis nieruchomości: - działka nr 247/3 jest wykorzystywana na cele rolnicze, przy czym obowiązujące 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przewiduje zagospodarowanie 
terenu jako zabudowanego ( działka budowlana ). Działka nie zabudowana o kształcie regularnego 
wielokąta, rzeźba terenu pochyła. Teren działki niezagospodarowany, bez zbędnych narośli ( drzew i 
krzewów) z dojazdem od drogi nieutwardzonej. Działka uzbrojona w energię elektryczną. 
- działka nr 48/2 stanowi teren połoŜony w obrębie zabudowy zagrodowej wsi. Działa nie zabudowana z 
resztkami murów po byłej budowli, w części poro śnięta drzewami ( 3  topole, 53 jesiony, 2 czere śnie) 
oraz dziko rosnącymi krzewami. Część działki stanowią grunty uŜytkowane rolniczo, przy czym 
obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przewiduje 
zagospodarowanie terenu jako zabudowanego. Działka ma kształt nieregularnego wielokąta, miejscami ze 
stromymi skarpami. Dojazd do działki jest moŜliwy z trzech stron, w tym z dwóch stron ulicą asfaltową. 
Uzbrojenie techniczne – energia elektryczna, wodociąg. 
3. Wartość działek: 
- działka nr 247/3      -  16.472,00 zł. 
- działka nr 48/2      -   27.626,00 zł. 
4. Wartość drzewostanu: 
    - działka Nr 48/2       -  3.271,00 zł 
5. Koszty przystosowania: 
         - działka nr 247/3      - 2.210,60 zł . 
- działka nr 48/2        - 2.137,40 zł.    
6. Cena działek łącznie: 
         - działka nr 247/3    - 18.682,60 zł . 
- działka nr 48/2      - 33.034,40 zł. 
7. Wadium: 
         - działka nr 247/3     -1.868,00 zł. 
- działka nr 48/2      - 3.303,00 zł. 
8. Forma zbycia nieruchomości: w/w działki będą zbywane w formie przetargu. 
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 247/3, 48/2 stanowią teren 
zainwestowany / zabudowany/ z przeznaczeniem pod zabudowę. Natomiast w ewidencji gruntów 
przedmiotowe działki są działkami rolnymi. 
        Z dniem 8 stycznia 2010 r. upływa termin do złoŜenia wniosku przez osobę , której przysługuje 
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 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 18.12.2009 r. oraz na 
łamach gazet lokalnych: Informator Branicki i Rzecz Powiatowa. 
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko 

                                      Wójt Gminy Branice   

mgr Józef Małek                                                              
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           Branice, dnia 18.11.2009 r. 

Nr ROL/ G/ 7441 b /21/ 2009 

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 późn. 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 I przetarg ustny nieograniczony 
     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 mieszkalnego Nr 19 w 

skład którego wchodzi lokal mieszkalny Nr 1  o pow. uŜytkowej 
82,80 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 263. 

      - działka nr 264/1 jest zabudowana budynkiem garaŜowym  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                                            -   

53.099,00 zł 
6. Wartość działki Nr  264/1 wraz z zabudowaniami garaŜowymi   -     4 

.891,00 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               -     

6.173,34 zł 
   - lokalu mieszkalnego Nr 19/1 wraz z udziałem w działce Nr 263—   

55.019,46 zł 
9. Wadium: 
   -  lokal mieszkalny Nr 19/1 posadowiony na działce Nr 263          -   

5.502,00 zł                     
   - działka Nr 264/1 zabudowana garaŜami                                        -     

617,33 zł 
10. Forma zbycia nieruchomości:  
     - lokal mieszkalny Nr 19/1  - sprzeda Ŝ na własno ść w formie 

przetargowej  
       z przeznaczeniem na wył ączne prowadzenie apteki.  
     - działka Nr 264/1                - sprzedaŜ w formie przetargu. 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego  
działka Nr 263 i 264/1 – 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 
zainwestowany/zabudowany/. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z 
przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. 
Nieruchomość nie jest obciąŜona i nie jest przedmiotem zobowiązań.  
       Przetarg w sprawie działki Nr 264/1 odb ędzie si ę w dniu 18 grudnia 
2009 roku  
o godzinie 8 00 w siedzibie Urz ędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I 
piętro – sala konferencyjna). 
       Przetarg w sprawie lokalu u Ŝytkowego Nr 19/1 posadowionego na 
działce Nr 264 odb ędzie si ę w dniu 18 grudnia 2009 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 11 grudnia 2009 r . wpłac ą w/w wadium do kasy tut. Urz ędu lub na 
konto: Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 200 1 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. Zaznacza się, iŜ na dowodzie 
wpłaty wadium naleŜy umieścić 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 odwołania 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 wiadomości 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 18.11.2009 r. 

Nr ROL/G/ 7441 b / 22/ 2009 
 

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 
 I 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 : 232,78 zł 
5. Wadium: 47,00 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 
u m ó w  d o  u Ŝ y w a n i a  p o m i e s z c z e n i a . 
        Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i 
usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) do ceny dzierŜawy 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 zagospodarowania. Nieruchomość jest 
nieobciąŜona. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. 

Przetarg w sprawie przedmiotowej dzier Ŝawy odbędzie si ę w dniu  18 
grudnia 2009 roku o godzinie  1000   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 11 grudnia 2009 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 terminie 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 
Branicki”. 

Sporządziła: mgr M. Pączko 

Wójt Gminy Branice                                                                                                              
mgr Józef Małek 

mgr Józef Małek                                                               
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Pro memoriam 
 

Odeszli 
 

w listopadzie  2009r.: 
 
Bronisława Solarczyk l. 78 
Branice, 
Maria Pączko l. 87 Branice, 
Stanisław Hucaluk l 89 
Włodzienin, 
Adela Smolińska l. 78 Lewice, 
Marian Grzegorzewicz l. 63 
Gródczany, 
Kiełtyka Halina l. 68 Boboluszki, 
Mieczysław Kozak l. 68 Branice. 
  
Cześć Ich pamięci ! 
_____________________________ 
 

Urodzili się 
 

Karolina Trzebuniak Włodzienin, 
Karolina Szincel - Lewice, 
Zofia Borzucka - Branice, 
Kacper Krauze - Lewice, 
Aleksandra Krawiec - Lewice, 
Karolina Kawulok - Branice. 
  
Radosnego dzieciństwa ! 
—————————————— 
Veni kreator ! 
 

NowoŜeńcy 
Anna Spalik z Lewic z Gerard 
Wilczek z Lewic, 
Marta Melnik z Branic z Adrian 
Sikorski z Radziejów 
  
——————————————— 
 
W gminie 
 

Statystyka 
 

Jest nas w gminie   7211   
mieszkańców, 

w tym 37300 kobiet  
—————————————- 

 
31 grudnia 2008 roku było nas 

7233 
w tym 3728 kobiet. 

 
  

           Branice, dnia 18.11.2009 r. 

Nr ROL/G/ 7441 b / 23 / 2009 

O G Ł O S Z E N I E 
      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. 
Nr 261 poz. 2603 ) 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 

 I przetarg ustny nieograniczony 

     1.  Oznaczenie nieruchomości według :  
- działka nr 113 o pow. 0.3270 ha opisana w KW 22699, połoŜona w Jabłonce. 
- działka nr 391 o pow. 0.2376 ha opisana w KW 28303, połoŜona w Lewicach. 
- działka nr 393/2 o pow. 0.1067 ha opisana w KW OP1G/00022172/3, połoŜona we Włodzieninie. 

2.  Opis nieruchomości: 
 - działka nr 113 jest działką rolną z dojazdem od drogi nieutwardzonej ( droga transportu rolnego).  

Działka ma kształt prostokąta, lekko pochyła, nie zagospodarowana, porośnięta miejscami dziko 
rosnącymi krzewami i drzewami. 

- działka nr 391 jest nie zabudowana, połoŜona w obrębie zabudowy zagrodowej wsi, w kształcie 
prostokąta, niezagospodarowana i porośnięta „ dziko” rosnącymi drzewkami i krzewami z dojazdem 
od drogi brukowanej. Uzbrojenie techniczne – energia elektryczna, wodociąg i nowo budowana 
kanalizacja sanitarna. 

- działka nr 393/2 jest nie zabudowana o kształcie regularnego wielokąta, połoŜona w obrębie zabudowy 
zagrodowej wsi. Teren działki nie zagospodarowany, porośnięty „dziko” rosnącymi drzewkami i 
krzewami.  

3. Wartość działek: 
- działka nr 113      -  5.943,00 zł. 
- działka nr 391      -  5.797,00 zł. 
- działka nr 393/2   -  3.820,00 zł. 

4. Koszty przystosowania: 
         - działka nr 113      - 2.115,00 zł . 

- działka nr 391      - 2.115,00 zł. 
- działka nr 393/2   - 1.651,40 zł . 

5. Cena działek łącznie:    
         - działka nr 113      - 8.058,00 zł . 

- działka nr 391      -7.912,00 zł. 
- działka nr 393/2   - 5.471,40 zł . 

6. Wadium: 
         - działka nr 113      - 806,00 zł. 

- działka nr 391      - 791,00 zł. 
- działka nr 393/2   - 547,00 zł. 

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 : 
Działki nr: 113, 391 i 393/2  – 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 
sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomości nie są obciąŜone i nie są przedmiotem zobowiązań. 
Przetargi  w sprawie w/w nieruchomości odbędą się w dniu 18 grudnia 2009 roku  
- działki nr 113 o godzinie 1030 
- działki nr 391 o godzinie 1100  

- działki nr 393/2 o godzinie 1130 
 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna). 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeŜeli najpóźniej w dniu 11 grudnia 2009 r. wpłacą w/w 
wadium do kasy tut. Urzędu 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 wadium naleŜy umieścić dane dotyczące połoŜenia nieruchomości i numery działek.  
       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 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 
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, umieszczenie na 
łamach gazety lokalnej Informator Branicki, Rzecz Powiatowa oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.         
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko                                                                        

Wójt Gminy Branice mgr Józef Małek                                                                                                                                                                                                                              
    


