
Zalacznik do Zarzadzenia Nr 140/20 II
Wójta Gminy Niebylec
z dnia 15 listopada 20 II

OGLOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Niebylec dzialajac w oparciu o art. 13 ust. 1; art. 25 ust. 1 i art. 37 ust. I i art. 67
ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 20 lOr Nr
102 poz. 651 z pózniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 Rozporzadzenia Rady Ministrów z
dnia 14 wrzesnia 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowaI1 na
zbycie nieruchomosci (Oz.u. z 2004 r Nr 207 poz. 2108 z pózno zmianami)) oglasza przetarg
ustny nicograniczony na sprzedaz nicruchomosci polozoncj w Gwoznicy Górnej 
oznaczonej numcrcm cwidencyjnym 1691.
Nieruchomosc polozona w Gwoznicy Górncj - wpisana w KW Nr RZ 1S/00035217 /9
oznaczona numcrcm cwidcncyjnym 1691 o pow. 0,07 ha, W ewidcncji gruntów dzialke
stanowia - pastwiska tnvalc Ps V- 0,07 ha.
Lokalizacja - ogólna -centralna czesc micjscowosci w poblizu szkoly. Lokalizacja
szczcgólowa - w pasie gruntów przylcgaj~lcych do drogi dojazdowcj . Na przcdluzcniu od
strony pólnocncj i wschodnicj - dzialka z istnicj~!q zabudowa zagrodow~!. Od strony
poludniowcj droga dojazdowa do zabudowan oraz skarpa. Od strony zachodnicj dzialka
niczabudowana. Ksztalt dzialki nicforcmny. Uksztaltowanie tcrcnu - lagodny sklon
z nicwiclka skarp~! w s~lsiedztwic drogi dojazdowcj. Uzbrojcnic tcrcnu - nad tcrcncm
dzialki wzdluz dluzszcgo boku prLcbicga napowictrzna linia cncrgctyczna i tclcfoniczna
oraz sicc gazowa. Dzialka nic nadajc sie do indywidualncj zabudowy kubaturowcj zc
wzgledu na jcj ksztalt, powicrzchnie oraz zlokalizowanic sicci tcchniczncgo uzbrojcnia
dzialki.
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Zgodnic z ustalcniami Studium Uwarunkowan i Kicrunków Zagospodarowania
Przestrzcnncgo Gminy Nicbylcc nicruchomosc ta Iczy w tcrcnach zabudowy mieszkaniowcj.
Dzialka jcst wolna od obciazcn i zobowiazan wobcc osób trzccich

Termin do zlozenia wniosku przez osoby, którym przyslugiwalo pierwszellstll'o )II IUlhycill
nieruchomosci IW podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 uplynal w dniu 10 pazdziernika 20 IJ r.



o wysokosci postapienia decyduja uczestnicy przetargu, Z tym, ze post(ljJiellie nie moze wYIIO.\'ic
mlliej Iliz 1% ceny wywolawczej z zaokraglelliem IV góre do pelnycII dziesiatek zlotych, w ~vm
przypadku 20,00 zl.

Przetarg odbedzie sie w dniu 21 grudnia 2011 r o godz. 9,00 w swietlicy ue w Niebylcu (pok.
Nr 1J).

Wa/"llnkiem przystapienia do przetargu jest wplacenie wadium w wysoko.~ci 200 zl (dwidcie
zlo~vch)
Wadium nalezy wplacic w kasie Urzedu Gminy do dnia J 6 grudnia 2011 r IV godzinach praq
Urzedu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestllika przetargu podlega przedlozelliu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.

Zastrzega sie prawo ulliewazniellia przetargu bez podallia przyczy"y

W sprawach wymagajacych dodatkowycII wyjaslliell
w Urzedzie GmillY pok. Nr 16 tel. /17/277-39 -93

illformacje mozna uzyskac


