
Zalacznik do Zarzadzenia nr 139/08
Wójta Gminy Niebylec
z dnia 26 sierpnia 2008r

Wykaz

nieruchomosci stanowiacych wlasnosc
przeznaczonych do sprzedazy:

Gminy Niebylec

1) Polomia -nieruchomosc oznaczona numerem ewidencyjnym
1235, ujawniona w Ksiedze Wieczystej nr KW- 50459
Powierzchnia dzialki wynosi 0,46 ha i sklada sie z gruntów R-III b
0,26 ha; R IV a- 0,20 ha.
Dzialka niezabudowana.
Dzialka polozona w poblizy granicy z miejscowoscia Glinik Charzewski.
Sa to tereny pagórkowate z licznymi zadrzewieniami sródpolnymi
i lasami polozonymi w szachownicy z gruntami uzytkowanymi rolniczo.
Dzialka polozona na niewielkim wzniesieniu, teren dzialki równinny,
w czesci z lagodnym poprzecznym sklonem w stosunku do dluzszego
boku dzialki. Na przedluzeniu dzialki zabudowa zagrodowa- skupisko
kilku zabudowan gospodarczych. Dzialka oddalona od centrum
miejscowosci okolo 1 km. Dzialka o ksztalcie wydluzonego prostokata.
Dzialka bez dostepu ewidencyjnego do drogi publicznej. Droga
publiczna za dzialka sasiednia.
Dzialka bez sieci technicznego uzbrojenia terenu.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomosc ta
znajduje sie w obszarze oznaczonym symbolem "R" - jako tereny
rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

KW NrPow.PolozeniePrzeznaWartosc22%KosztOgólem
dzialki

dzialki czenienieruchVAToperatuWartosc
ha

omoscinieruchorr
zl50 459

12350,46PolomiaR"-3 979-3664 345" teren
rolniczejprzestrzeniprodukcyjnej

2) Blizianka nieruchomosc rolna oznaczona numerem
ewidencyjnym 797/1 , ujawniona w Ksiedze Wieczystej Nr 50458
Powierzchnia dzialki wynosi 0,35 ha i sklada sie z gruntów: R IV a
0,08 ha; R V- 0,27 ha. Dzialka polozona na skraju miejscowosci
Blizianka, w poblizu granicy z miejscowoscia Solonka i Gwoznica



Dolna. Dzialka polozona na niewielkim wzniesieniu, teren równinny,
oraz w czesci z lagodnym sklonem w kierunku kompleksu lesnego.
W poblizu dzialki pojedyncza zabudowa zagrodowa. Odleglosc od
centrum miejscowosci okolo 2 km. Ksztalt dzialki zblizony do
prostokata.
Dzialka bez dostepu ewidencyjnego do drogi publicznej. Droga
publiczna za dzialka sasiednia.
Nad dzialka przebiega napowietrzna linia energetyczna
z posadowionym betonowym slupem.
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Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomosc ta
znajduje sie w obszarze oznaczonym symbolem "R"- jako tereny
rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

3) Konieczkowa- 1/3 czesc nieruchomosci rolnej oznaczonej
numerem ewidencyjnym 1783 , ujawniona w Ksiedze Wieczystej Nr
42 646.

Powierzchnia ogólna dzialki wynosi 0,23 ha i sklada sie z gruntów:
R IV a-0,23 ha.
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Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomosc ta
znajduje sie w obszarze oznaczonym symbolem "R"- jako tereny
rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Informuje sie, ze zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy
o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz.U.
z 2004r Nr 261 poz. 2603 z pózniejszymi zmianami) pierwszenstwo
w nabyciu nieruchomosci po cenie podanej w wykazie przysluguje
osobie, której przysluguje roszczenie o nabycie nieruchomosci z mocy



niniejszej ustawy badz tez jest poprzednim wlascicielem zbywanej
nieruchomosci pozbawionej prawa wlasnosci tej nieruchomosci przed
dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobierca, jezeli zlozy wniosek
o nabycie przed uplywem terminu okreslonego w wykazie tj. 6 tygodni
liczac od dnia wywieszenia wykazu.

Termin i warunki przetargu okreslone zostana w odrebnym terminie.

Szczególowe informacje o nieruchomosciach mozna uzyskac
w Urzedzie Gminy w Niebylcu -pok. nr. 16 (tel. 277-39-93).


