
 
                                                                          Załącznik  do Zarządzenia  nr  1/08 
                                                                          Wójta Gminy Niebylec  
                                                                          z dnia  7 stycznia 2008r 
 

Wykaz 
 
nieruchomo ści stanowi ących własno ść  Gminy Niebylec przeznaczonych do sprzeda Ŝy: 
 
1/ Lutcza- nieruchomo ść rolna oznaczona numerem ewidencyjnym  4429 , ujawniona w Ksi ędze 
Wieczystej Nr   49 587 
Powierzchnia działki wynosi 0,13 ha i  składa si ę z gruntów: Ps IV-0,07 ha; B-Ps- 0,06 ha.  
 Na działce znajduje się budynek mieszkalno - gospodarczy drewniany o powierzchni zabudowy 95 m2 w 
tym weranda 20m2.Powierzchnia uŜytkowa mieszkalna –19 m2; Powierzchnia uŜytkowa gospodarcza 38 
m2. 
Jest to budynek wolnostojący, parterowy, nakryty dachem dwuspadowym z pokryciem dachówką 
cementową. Budynek posiada cześć mieszkalną   i część gospodarczą. 
Budynek zuŜyty technicznie do rozbiórki lub pełnej odbudowy. 
Budynek ten jest zamieszkany bezumownie. 
 
Cena działki wraz z budynkiem wynosi 8 827 zł (osie m tysi ęcy osiemset dwadzie ścia siedem 
złotych). 
 
Do ceny zostanie doliczony koszt sporz ądzenia operatu szacunkowego działki  przez biegłego  
rzeczoznawc ę. 
 
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Niebylec nieruchomość  ta znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „R”- jako tereny rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej. 
 
2/ Lutcza- nieruchomo ść rolna oznaczona numerem ewidencyjnym 5, ujawniona w Ksi ędze 
Wieczystej nr  45 333. 
Powierzchnia działki wynosi  0,42 ha i składa si ę z gruntów S/Ps IV- 0,29 ha; Ps IV-0,07 ha; B/Ps- 
0,05 ha; Dr-Ps IV 0,01 ha. 
Działka rolna- niezabudowana. 
 
Działka ta jest odłogowania, miejscowo porośnięta kępami wierzby Iwy, dzikiego bzu  
i ostręŜyny. Na działce występują pojedyncze egzemplarze  starych drzew owocowych. 
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 
Zgodnie z ustaleniami  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Niebylec nieruchomość ta znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „R” – jako tereny rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej. 
 
Cena działki 1 411 zł (jeden tysi ąc czterysta jedena ście złotych) 
 
Do ceny zostanie doliczony koszt sporz ądzenia operatu szacunkowego działki przez biegłego 
rzeczoznawc ę. 
 
3/  Lutcza – nieruchomo ść rolno le śna oznaczona numerem ewidencyjnym 713, ujawniona w 
Ksi ędze Wieczystej  6 270. 
Powierzchnia działki 1,56 ha i składa si ę z gruntów:  R IVa – 0,96 ha; B/Ps – 0,11 ha; Ps V- 0,16 ha; 
lasy i grunty le śne- Ls IV - 0,33 ha.  
Działka odłogowania  porośnięta koŜuchem zeschłej trawy, w części działki samosiewy drzew i krzewów 
liściastych takich jak grab i  wierzba Iwa. Na części leśnej- drzewostan liściasty róŜnogatunkowy. 
Podstawowe gatunki to buk i grab. Przeciętny wiek – drzewostan młodszy 30 lat, drzewostan  starszy 100 
lat. 



Działka bez dostępu ewidencyjnego do drogi publicznej.  
 
Cena działki 24 571 zł  (dwadzie ścia cztery tysi ące pi ęćset siedemdziesi ąt jeden złotych) w tym 
warto ść drzewostanu 3 674 zł. 
 
Do ceny zostanie doliczony koszt sporz ądzenia operatu szacunkowego działki przez biegłego 
rzeczoznawc ę. 
 
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego Gminy 
Niebylec nieruchomość ta leŜy w terenach rolnych, oznaczonych na planie symbolem D 03 R. 
4/ Baryczka – działka oznaczona numerem ewidencyjny m 1338,ujawniona  
w Ksi ędze Wieczystej 38 884. 
Powierzchnia działki wynosi 1,15 ha i składa si ę z gruntów: R III b 0,21 ha; R-IV a- 0,38 ha; R VI – 
0,04 ha; B/Ps III –0,20 ha; Ps IV- 0,31 ha; Ls IV- 0,01 ha. 
Działka połoŜona jest w pasie gruntów ciągnących się wzdłuŜ drogi krajowej nr 9, po jej zachodniej 
stronie. Wjazd na teren działki bezpośrednio z drogi krajowej. Na odcinku około  60 m działka 
bezpośrednio przylega do drogi krajowej. 
Uzbrojenie terenu: w pobliŜu drogi krajowej przebiega sieć gazowa, napowietrzna sieć telefoniczna oraz 
napowietrzna sieć energetyczna- słup energetyczny na działce. 
Na działce znajduje się budynek mieszkalny konstrukcji murowano- drewnianej, kryty dachówką, o 
wymiarach 10,20 x 5,8 m. Budynek znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Na działce znajduje 
się równieŜ stodoła, której konstrukcję budynku stanowią murowane filary, dach budynku jest 
dwuspadowy, kryty dachówką cementową, ściany budynku wypełnione deskami. Wymiary budynku 6,50 x 
6,50 m. Budynek o duŜym zuŜyciu technicznym. 
 
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Niebylec nieruchomość ta leŜy w terenach oznaczonych symbolem „M” – tereny zabudowy mieszkalnej. 
 
Cena działki wraz z budynkami wynosi 64 725 zł (sze śćdziesi ąt cztery tysi ące siedemset 
dwadzie ścia pi ęć złotych) 
Do ceny zostanie doliczony koszt sporz ądzenia operatu szacunkowego działki przez biegłego 
rzeczoznawc ę. 
 
Informuje się, Ŝe  zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 
sierpnia 1997r (Dz.U. z 2004r Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości po cenie podanej   
w wykazie przysługuje osobie, której  przysługuje  roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej 
ustawy bądź teŜ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości  pozbawionej prawa własności  tej 
nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą, jeŜeli złoŜy wniosek o nabycie przed 
upływem terminu określonego w wykazie tj. 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. 
Termin i warunki przetargu określone zostaną w odrębnym terminie. 
 
Szczegółowe informacje o nieruchomościach moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy  
w Niebylcu –pok. nr.  16  (tel. 277-39-93). 


