
Zalacznik do Zarzadzenia Nr 140/2012

Wójta Gminy Niebylec
z dnia 04 grudnia 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 2001r 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 201 Or Nr 102 poz. 651 z pózniejszymi zmianami) podaje
do publicznej wiadomosci:

wykaz dzialek stanowiacych wlasnosc Gminy Niebylec przeznaczonych do
sprzedazy:
Lutcza- dzialka nr 637/7 o pow. 0,3798 ha, wpisana w KW-RZIS/00045333/1
Nieruchomosc rolna, niezabudowana polozona w Lutczy, oznaczona numerem
ewidencyjnym 637/7 o pow. 0,3798 ha, stanowiaca uzytki rolne R-IVb-0,2710 ha i Ls III
0,1088 ha.

Lokalizacja- peryferyjna czesc miejscowosci Lutcza, przysiólek Kobyle. Dzialka polozona
w poblizu rozproszonej zabudowy zagrodowej. Dzialka rolno-lesna. Czesc lesna stanowia
zbocze wawozu. Oszacowane zadrzewienie 0,4, buk 50%, grab 40%, jodla 10%. Przecietny
wiek drzewostanu 40 lat. Czesc rolna dzialki przylega do czesci lesnej oraz do gruntowej
drogi dojazdowej. Stan zagospodarowania- dzialka odlogowana, porosnieta samosiewkami
drzew lisciastych w wieku do 10 lat, bez znaczacych wartosci uzytkowych i hodowlanych.
Uksztaltowanie terenu- przewaga lagodnego sklonu.

KW NrPow.PolozePrzeznaczWartosc23%Koszt Ogólem
dzialki

ogólnanieenie nieruchomoVAToperatu zlWartosc
dzialek

sci zlnieruchomosci zl
ha KW-

637/70,3798LutczTeren4238-251,00 4489,00
RZ 1SIOOO

arolniczej
45333/1

przestrze
nrprodukcyjnej

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.
Nieruchomosc jest wolna od obciazen i zobowiazan wobec osób trzecich.

Lutcza- dzialka numer 1274, wpisana w KW RZIS/00046092/6. Nieruchomosc rolna,
niezabudowana, polozona w Lutczy, oznaczona numerem ewidencyjnym 1274 o pow. 3,02
ha, stanowiaca uzytki rolne: Ps IV- 1,87 ha; Ps V- 0,95 ha; Ls IV-0,20 ha.
Lokalizacja- peryferyjna czesc miejscowosci Lutcza. Polozona u szczytu wzniesienia.
Sasiedztwo - kompleks lesny oraz uzytkowana laka. Warunki komunikacyjne- drogi
dojazdowe do pól o nawierzchni gruntowej. Najblizsza zabudowa zagrodowa miejscowosci
w odleglosci do 400 m. Uksztaltowanie terenu- przewaga lagodnych sklonów. Stan



zagospodarowania- dzialka nie jest uzytkowana, porosnieta drzewostanem pochodzenia
naturalnego w przecietnym wieku okolo 30 lat, zadrzewienie nierównomierne. Oszacowany
stopien zadrzewienia 0,2. Sklad gatunkowy: brzoza 30%, osika 40%, grab 30%.

KW NrPow.PolozePrzeznaczWartosc23%Koszt Ogólemdzialki ogólnanieenie nieruchomoVAToperatu zlWartosc
dzialek

sci zlnieruchomosci zlha KW-
12743,02LutczTeren25395,00-251,00 25646,00

RZ1S/OOO
arolniczej

46092/6
przestrze

niprodukcyjnej

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
Nieruchomosc jest wolna od obciazen i zobowiazan wobec osób trzecich.
Lutcza- dzialka nr 5760, wpisana w KW 41 047. Nieruchomosc rolna, niezabudowana,
polozona w Lutczy, oznaczona numerem ewidencyjnym 5760 o pow. 1,34 ha, stanowiaca
uzytki: R-IVa- 1,05 ha i R-IVb-0,29 ha.

Lokalizacja- dzialka polozona w kompleksie gruntów na pograniczu z miejSCOWOSCla
Zyznów, w srednim oddaleniu od zabudowy miejscowosci. Jednym wezszym bokiem
przylega do strumyka. Uksztaltowanie terenu - przewaga lagodnego sklonu. Stan
zagospodarowania - odlogowana, miejscowo porosnieta samosiewkami drzew i krzewów
lisciastych, bez wartosci uzytkowych hodowlanych. Warunki komunikacyjne- droga
dojazdowa do pól o nawierzchni gruntowej.

KW NrPow.PolozePrzeznaczWartosc23%Koszt Ogólem
dzialki

ogólnanieenienieruchomoVAToperatu zlWartosc
dzialek

sci zlnieruchomo
ha

sci zl
KW-41047

57601,34LutczaTeren12 998,00-251,00 13249,00
rolniczej przestrzeniprodukcyjnei

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.
Nieruchomosc jest wolna od obciazen i zobowiazan wobec osób trzecich.

Lutcza- dzialka numer 5783 wpisana w KW 41047. Nieruchomosc rolna, niezabudowana,
polozona w Lutczy, oznaczona numerem ewidencyjnym 5783 o pow. 1,70 ha, stanowiaca
uzytki: R IVa- 1,62 i R-IVb- 0,08 ha.
Lokalizacja:- dzialka polozona w pasie gruntów przylegajacych do drogi glównej
o nawierzchni bitumicznej biegnacej w kierunku miejscowosci Zyznów. Ksztalt: wydluzony



prostokat- w otoczeniu przewaga gruntów uzytkowanych. Uksztaltowanie terenu równinne.
Stan zagospodarowania- wieloletni odlóg porosniety samosiewkami wierzby w wieku okolo
15-20 lat, bez wartosci uzytkowych i hodowlanych. Dzialka w srednim oddaleniu od
zabudowy miejscowosci. Wjazd na dzialke bezposrednio s drogi glównej.

KW NrPow.PolozePrzeznaczWartosc23%Koszt Ogólem
dzialki

ogólnanieenienieruchomoVAToperatu zlWartosc
dzialek

sci zlnieruchomosci zl
ha KW-41047

57831,70LutczaTeren22440,00-251,00 22691,00
rolniczej przestrzeniprodukcyjnej

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.
Nieruchomosc jest wolna od obciazen i zobowiazan wobec osób trzecich.

Lutcza - dzialka numer 5788, wpisana w KW - 41047. Nieruchomosc rolna,
niezabudowana, polozona w Lutczy, oznaczona numerem ewidencyjnym 5788 o pow. 0,18
ha, stanowiaca uzytek R-IV a- 0,18 ha.
Lokalizacja- dzialka polozona w pasie gruntów przylegajacych do drogi glównej
o nawierzchni bitumicznej, biegnacej w kierunku miejscowosci Zyznów. Ksztalt - wydluzony
prostokat. W otoczeniu przewaga gruntów uzytkowanych. Uksztaltowanie terenu równinne.
Stan zagospodarowania -dzialka uzytkowana, zaorana. Dzialka w srednim oddaleniu od
zabudowy miejscowosci. Warunki komunikacyjne- drogi dojazdowe do pól, gruntowe,
waskie.

KW NrPow.PolozenPrzeznacWartosc23%Koszt Ogólem
dzialki

ogólnaiezenienieruchomoVAToperatu zlWartosc
dzialek

sci zlnieruchomosci zl
ha KW-41047

57880,18LutczaTeren2 700,00-251,00 2 951,00
rolniczej przestrzeniprodukcvinei

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.
Nieruchomosc jest wolna od obciazen i zobowiazan wobec osób trzecich.



Jawornik - dzialka numer 1961 wpisana w KW RZIS/00054442/4. Nieruchomosc rolna,
niezabudowana, polozona w Jaworniku, oznaczona numerem ewidencyjnym 1961 o pow.
0,28 ha, stanowiaca uzytek: R IV a- 0,26 ha i Ps IV- 0,02 ha..
Lokalizacja- dzialka polozona w pasie gruntów przylegajacych do drogi dojazdowej
o nawierzchni bitumicznej, biegnacej szczytem wzniesienia od drogi krajowej.
W bezposrednim otoczeniu oraz w poblizu uzytki rolne. Uksztaltowanie terenu równinne.
Dziaka oddalona od zabudowy miejscowosci i drogi glównej. Stan zagospodarowania
dzialka uzytkowana. Tereny widokowe.

KW NrPow.PolozePrzeznaczWartosc23%Koszt Ogólem
dzialki

ogólnanieenie nieruchomoVAToperatu zlWartosc
dzialek

sci zlnieruchomosci
ha

zl
KW-

19610,28JaworTeren3 192-369,00 3561,00
RZ1S/000

nikrolniczej
54442/4

przestrze
niprodukcyjnei

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.
Nieruchomosc jest wolna od obciazen i zobowiazan wobec osób trzecich.

Gwoznica Górna - dzialka numer 545/2, wpisana w KW RZIS/00046189/3.
Nieruchomosc stanowi dzialka siedliskowa zabudowana ruinami drewnianego budynku
mieszkalnego, polozona
w miejscowosci Gwoznica Górna, oznaczona numerem ewidencyjnym 545/2 o pow. 0,20 ha,
stanowiaca uzytki: B-Ps IV-O,l Oha; Ps V-0,07 ha i Ls IV-0,03 ha.
Lokalizacja- teren przysiólka Kocie Miasto. Polozona w sasiedztwie kilku dzialek
siedliskowych i kompleksu lesnego. Dzialka polozona na sklonie wzniesienia, czesc dzialki
stanowi zakrzaczony wawóz. Dzialka oddalona od drogi glównej okolo 400 m. Brak dostepu
ewidencyjnego do drogi publicznej. Stan zagospodarowania- na dzialce znajduje sie
opuszczony budynek mieszkalny do rozbiórki. Teren dzialki zachwaszczony, wawóz
i bezposrednie sasiedztwo zakrzaczone samosiewkami grabu bez znaczacych wartosci
uzytkowych i hodowlanych. Uksztahowanie terenu - przewaga lagodnego sklonu. Dzialka
w zasiegu sieci energii elektrycznej.

KW NrPow.PolozenPrzeznacWartosc23%Koszt Ogólem
dzialki

ogólnaiezenienieruchomoVAToperatu zlWartosc
dzialek

sci zlnieruchom
ha

osci zl
KW-

545/20,20GwoznTeren2460-369,00 2 829,00
RZ 1SIO

Icarolniczej
004618

Górnaprzestrz
9/3

enl
produkcvinei



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.
Nieruchomosc jest wolna od obciazen i zobowiazan wobec osób trzecich

Baryczka - dzialka numer 664, wpisana w KW -RZ15/00052522/5. Nieruchomosc

rolna, niezabudowana, polozona w Baryczce, oznaczona numerem ewidencyjnym
664 o pow. 0,66 ha, stanowiaca uzytek R-IV a -. 0,66 ha.
Lokalizacja- szczyt wzniesienia, w kompleksie gruntów na pograniczu
z miejscowoscia Solonka, w poblizu drogi o nawierzchni bitumicznej prowadzacej do
kompleksu lesnego. W bezposrednim otoczeniu uzytki rolne uzytkowane
i odlogowane. Jest to peryferyjna czesc nieruchomosci , w poblizu niewielkie
skupisko dzialek siedliskowych z drewniana i murowana zabudowa zagrodowa,
aktualnie remontowana na cele rekreacyjne. Warunki komunikacyjne-brak dostepu
ewidencyjnego do drogi publicznej. W terenie istnieje droga gruntowa. Stan
zagospodarowania - wieloletni odlóg porosniety samosiewkami drzew lisciastych
w wieku do 15 lat, bez znaczacych wartosci uzytkowych i hodowlanych.
Uksztaltowanie terenu- przewaga terenów równinnych.

KW NrPow.PolozePrzeznaczWartosc23%Koszt Ogólem
dzialki

ogólnanieenie nieruchomoVAToperatu zlWartosc
dzialek

sci zlnieruchom
ha osci zl

KW-
6640,66BarycTeren6402-242,50 6644,50

RZ 1SIO
zkarolniczej

005252
przestrze

2/5
ni

produkcyjnej

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.
Nieruchomosc jest wolna od obciazen i zobowiazan wobec osób trzecich.

Baryczka- dzialka numer 680, wpisana w KW - RZ15/00052522/5. Nieruchomosc
rolna, niezabudowana, polozona w Baryczce na lagodnym stoku wzniesienia
w ukladzie tarasowym, oznaczona numerem ewidencyjnym 680 o pow. 0,28 ha,
stanowiaca uzytek R-IV a-0,28 ha.
Lokalizacja- pogranicze z miejscowoscia Solonka, w bezposrednim sasiedztwie
dzialek siedliskowych z istniejaca drewniana zabudowa, aktualnie remontowana na
cele rekreacyjne. Dzialka w zasiegu linii energii elektrycznej.
Stan zagospodarowania- dzialka odlogowana, zachwaszczona, CZeSCIOWO
porosnieta nalotem samosiewów drzew lisciastych. Uksztaltowanie terenu
przewaga lagodnych sklonów. Brak dostepu ewidencyjnego do drogi publicznej.



KW NrPow.PolozePrzeznaczWartosc23%Koszt Ogólem
dzialki

ogólnanieenie nieruchomoVAToperatu zlWartosc
dzialek

sci zlnieruchomo
ha

sci zl
KW-

6800,28BarycTeren3444-242,50 3686,50
RZ 1S/OO

zkarolniczej
052522/5

przestrze
niprodukcyjnei

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.
Nieruchomosc jest wolna od obciazen i zobowiazan wobec osób trzecich.

Baryczka - dzialka numer 679/4 wpisana w KW-RZ15/00052522/5. Nieruchomosc
rolna niezabudowana, polozona w Baryczce, oznaczona numerem ewidencyjnym
679/4 o pow. 0,26 ha, stanowiaca uzytek R-IVa - 0,26 ha.
Lokalizacja- pogranicze z miejscowoscia Solonka, w bezposrednim sasiedztwie
dzialek siedliskowych z istniejaca drewniana zabudowa, aktualnie remontowana na
cele rekreacyjne. Dzialka w zasiegu linii energii elektrycznej.
Stan zagospodarowania- dzialka odlogowana, zachwaszczona, CZeSCIOWO
porosnieta nalotem samosiewów drzew lisciastych. Uksztaltowanie terenu
przewaga lagodnych sklonów. Brak dostepu ewidencyjnego do drogi publicznej.

KW NrPow.PolozePrzeznaczWartosc23%Koszt Ogólem
dzialki

ogólnanieenie nieruchomoVAToperatu zlWartosc
dzialek

sci zlnieruchom
ha

osci zl
KW-

679/40,26BarycTeren3 189-242,50 3431,50
RZ 1S/OO

zkarolniczej
052522/5

przestrze
niprodukcyjnej

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.
Nieruchomosc jest wolna od obciazen i zobowiazan wobec osób trzecich.

Baryczka, dzialka numer 679/3 wpisana w KW-RZ15/00052522/5. Nieruchomosc
rolna, niezabudowana, polozona w Baryczce, oznaczona numerem ewidencyjnym
679/3 o pow. 0,03 ha, stanowiaca uzytek rolny R-IV a-0,03 ha.
Lokalizacja- pogranicze z miejscowoscia Solonka, w bezposrednim sasiedztwie
dzialek siedliskowych z istniejaca drewniana zabudowa, aktualnie remontowana na
cele rekreacyjne. Dzialka w zasiegu linii energii elektrycznej.



Stan zagospodarowania- dzialka odlogowana, zachwaszczona, czesciowo
porosnieta nalotem samosiewów drzew lisciastych. Uksztaltowanie terenu
przewaga lagodnych sklonów. Brak dostepu ewidencyjnego do drogi publicznej.

KW NrPow.PolozePrzeznaczWartosc23%Koszt Ogólemdzialki ogólnanieenie nieruchomoVAToperatu zlWartosc
dzialek

sci zlnieruchom
ha osci zl

KW-
679/30,03BarycTeren369-242,50 611,50

RZ 1S/OO
zkarolniczej

052522/5
przestrze

niprodukcyjnej

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.
Nieruchomosc jest wolna od obciazen i zobowiazan wobec osób trzecich.

Baryczka, dzialka numer 679/5, wpisana w KW - RZ15/00052522/5.
Nieruchomosc rolna, niezabudowana, polozona w Baryczce, oznaczona numerem
ewidencyjnym 679/5 o pow. 0,13 ha, stanowiaca uzytki rolne: R IV a- 0,09 ha i Ps
IV-0,04 ha.

Lokalizacja- pogranicze z miejscowoscia Solonka, w bezposrednim sasiedztwie
dzialek siedliskowych z istniejaca drewniana zabudowa, aktualnie remontowana na
cele rekreacyjne. Dzialka w zasiegu linii energii elektrycznej.
Stan zagospodarowania- dzialka odlogowana, zachwaszczona, CZeSCIOWO
porosnieta nalotem samosiewów drzew lisciastych. Uksztaltowanie terenu
przewaga lagodnych sklonów. Brak dostepu ewidencyjnego do drogi publicznej.

KW NrPow.PolozePrzeznaczWartosc23%Koszt Ogólem
dzialki

ogólnanieenie nieruchomoVAToperatu zlWartosc
dzialek

sci zlnieruchom
ha

osci zl
KW-

679/50,13BarycTeren1 599-242,50 1 841,50
RZ 1SIO

zkarolniczej
005252

przestrze
2/5

ni
produkcyjnei

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.
Nieruchomosc jest wolna od obciazen i zobowiazan wobec osób trzecich.



Baryczka, dzialka numer 676 wpisana w KW- RZ15/00052522/5. Dzialka lesna,
polozona w Baryczce, oznaczona numerem ewidencyjnym 676 o pow. 0,21 ha,
stanowiaca uzytki rolne: R-IVb-O,01 ha i Ls 111-0,20ha.
Dzialka lesna polozona na skraju wiekszego kompleksu lesnego, stanowi strome
skarpy wawozu. Drzewostan mieszany z dominujacym gatunkiem buka- 90%, jodla
10%. Oszacowane zadrzewienie 0,3. Przecietny wiek drzewostanu 30 lat. Brak
dostepu ewidencyjnego do drogi publicznej.

KW NrPow.PolozePrzeznaczWartosc23%Koszt Ogólem
dzialki

ogólnanieenie nieruchomoVAToperatu zlWartosc
dzialek

sci zlnierucho
ha

mosci zl
KW-

6760,21BarycTeren2504-242,50 2 746,50
RZ 1SIO

zkarolniczej
005252

przestrze
2/5

ni
produkcyjnei

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.
Nieruchomosc jest wolna od obciazen i zobowiazan wobec osób trzecich.

Baryczka - dzialka numer 675, wpisana w KW-RZ15/00052522/5. Nieruchomosc
rolna, niezabudowana, polozona w Baryczce, oznaczona numerem ewidencyjnym
675, o pow. 0,25 ha -skladajaca sie z uzytków: R-IV b- 0,23 ha i Ps IV-O,02 ha.
Dzialka polozona w enklawie lesnej, z wszystkich stron otoczona lasami.
Uksztaltowanie terenu: srednio stromy sklon. Stan zagospodarowania - wieloletni
odlóg zakrzaczony samosiewkami drzew lisciastych w fazie tyczkowiny, bez
znaczacych wartosci uzytkowych i hodowlanych. Oddalenie od rozproszonej
zabudowy miejscowosci srednie. Brak dostepu ewidencyjnego do drogi publicznej.

KW NrPow.PolozePrzeznaczWartosc23%Koszt Ogólem
dzialki

ogólnanieenie nieruchomoVAToperatu zlWartosc
dzialek

sci zlnieruchom
ha

osci zl
KW-

6750,25BarycTeren1 750-242,50 1 992,50
RZ 1SIO

zkarolniczej
005252

przestrze
2/5

ni
produkcyjnei

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.
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

Nieruchomosc jest wolna od obciazen i zobowiazan wobec osób trzecich.


