
Zalacznik do Zarzadzenia Nr 113/2012
Wójta Gminy Niebylec
z dnia 28 wrzesnia 2012r

Wójt Gminy Niebylec dzialajac na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8
marca 1990r o samorzadzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z pózno
zmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2010r Nr 102 poz. 651 z pózniejszymi zmianami) podaje
do publicznej wiadomosci:

wykaz dzialek stanowiacych wlasnosc Gminy Niebylec przeznaczonych do
sprzedazy:
Jawornik - dzialka nr 271 o pow. 0,21 ha wpisana w KW-39938. Nieruchomosc rolna,
niezabudowana polozona w Jaworniku, oznaczona numerem ewidencyjnym 271 o pow.
0,21 ha, stanowiaca uzytek R-IV a
Lokalizacja- nieruchomosc polozona na pograniczu z miejscowoscia Gwozdzianka, w pasie
gruntów przylegajacych do drogi glównej o nawierzchni bitumicznej. W poblizu zakrzaczony
wawóz. Srednie oddalenie od zabudowy miejscowosci. Dzialka nie posiada dostepu
ewidencyjnego do drogi publicznej.
Uksztaltowanie terenu - przewaga lagodnych sklonów. Dzialka odlogowana oraz porosnieta
samosiewkami drzew i krzewów lisciastych, bez znaczacych wartosci uzytkowych i
hodowlanych. W otoczeniu przewaga gruntów wykorzystywanych rolniczo. Ksztalt dzialki
nieregularny.
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Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomosci te znajduje sie w obszarze oznaczonym
symbolem "R"- jako teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Nieruchomosc jest wolna od obciazen i zobowiazan wobec osób trzecich.
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 UO Niebylec pok. Nr 16 lub
telefonicznie /17/277 39 93


