
Zalacznik do Zarzadzenia Nr 87/2011
Wójta Gminy Niebylec

z dnia 22 sierpnia 2011 r

Wykaz

dzialek stanowiacych wlasnosc Gminy Niebylec przeznaczonych do sprzedazy.

Lutcza -dzialka nr 1584/7 - Nieruchomosc rolna, polozona w Lutczy- wpisana w KW Nr
RZIS/00043448/6, oznaczona numerem ewidencyjnym 1584/7 o pow. 0,61 ha,
Nieruchomosc niezabudowana, w sklad której wchodza nastepujace rodzaje
uzytków:grunty orne R IVa - 0,34 ha; grunty orne RV- 0,04 ha; Laki trwale- LV-0,05
ha; sady S-Ps V - 0,10 ha; teren zabudowy mieszkaniowej B- Ps V- 0,08 ha. Budynek
mieszkalny i gospodarczy, który wrysowany jest na mapie -zostal rozebrany.
Lokalizacja -dzialka polozona na pograniczu z miejscowoscia Zyznów, peryferyjna
czesc miejscowosci Lutcza, oddalona od istniejacej zabudowy mieszkaniowej
i zagrodowej. W poblizu niewielki kompleks lesny. Dzialka polozona w wiekszym
kompleksie trwalych uzytków zielonych i terenów zakrzaczonych.
Uksztaltowanie terenu - teren pagórkowaty, dzialka polozona na wzniesieniu na
sklonach o srednim i stromym nachyleniu.
Stan zagospodarowania - dzialka odlogowana, porosnieta trawami i chwastami
w znacznej czesci z samosiewami drzew lisciastych bez znaczacych wartosci uzytkowych
i hodowlanych. Na dzialce znajduje sie zródlo grawitacyjne z ujeciem wody
i rurociagiem zaopatrujaca w wode osoby fIZyczne. Dlatego tez nabywca dzialki nr
1584/7 bedzie zobowiazany do ustanowienia sluzebnosci prawa czerpania wody oraz
okresowej dostepnosci drogowej w celu konserwacji studni i pozostalych urzadzen na
rzecz kazdoczesnych wlascicieli dzialek nr 1547; 1548/1; 1548/2;1582; 1471/1 i 1471/2
Warunki komunikacyjne - dzialka bez dostepu ewidencyjnego do drogi publicznej.
Gruntowa droga dojazdowa w odleglosci okolo 60 m od terenu dzialki.
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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 teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Gwoznica Górna - dzialka nr 1691 - Nieruchomosc polozona w Gwoznicy Górnej 
wpisana w KW Nr RZIS/00035217/9 oznaczona numerem ewidencyjnym 1691 o pow.
0,07 ha, W ewidencji gruntów dzialke stanowia - pastwiska trwale Ps V- 0,07 ha.



Lokalizacja - ogólna -centralna czesc miejscowosci w poblizu szkoly. Lokalizacja
szczególowa - w pasie gruntów przylegajacych do drogi dojazdowej. Na przedluzeniu
od strony pólnocnej i wschodniej - dzialka z istniejaca zabudowa zagrodowa. Od strony
poludniowej droga dojazdowa do zabudowan oraz skarpa. Od strony zachodniej dzialka
niezabudowana. Ksztalt dzialki nieforemny. Uksztaltowanie terenu - lagodny sklon
z niewielka skarpa w sasiedztwie drogi dojazdowej. Uzbrojenie terenu - nad terenem
dzialki wzdluz dluzszego boku przebiega napowietrzna linia energetyczna i telefoniczna
oraz siec gazowa. Dzialka nie nadaje sie do indywidualnej zabudowy kubaturowej ze
wzgledu na jej ksztalt, powierzchnie oraz zlokalizowanie sieci technicznego uzbrojenia
dzialki.
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Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomosc ta lezy w terenach zabudowy
mieszkaniowej.

Informuje sie, ze zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy
o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997r (Oz.U.
z 2010r Nr 102 poz. 651 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 zostana podane do publicznej wiadomosci odrebnym
ogloszeniem.

Wiecej informacji o w/w nieruchomosciach mozna uzyskac w ua Niebylec pok. Nr 16 lub-.
telefonicznie /17/277 39 93


