
O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o art. 13 ust. 1; art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 67 ust. 2 pkt. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r Nr 102 poz. 651
z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 
Nr 207  poz. 2108 z późn. zmianami) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonych na teremie Gminy, stanowiącej własność Gminy Niebylec.
Lutcza  - działka nr 637/7   o pow. 0,3798 ha wpisana w KW-RZ1S/00045333/1. Nieruchomość rolna,
niezabudowana , stanowiąca użytek  rolny R-IVb-0,2710 ha i Ls III-0,1088 ha..  Termin do złożenia wniosku
przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.
1 i 2 upłynął  20 stycznia 2013r  Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń
i zobowiązań wobec osób trzecich. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym
symbolem „R” jako teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Przetarg odb ędzie si ę w dniu 17  czerwca  2013 r o godz. 9,00  w świetlicy UG 
w Niebylcu (pok. Nr 11).
Cena wywoławcza za nieruchomo ść wynosi 4 489 zł  (cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć
złotych). Wadium w wysoko ści  500 zł ( pięćset złotych) należy wpłacić w Kasie Urzędu Gminy (w dniach
i godzinach pracy Urzędu lub na konto Urzędu Nr 92 9168 1030 0260 1007 2000 0020 w terminie do dnia
12 czerwca 2013r. z podaniem przedmiotu wpłaty. W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy si ę data
wpływu  na  podane  konto.  Dowód wniesienia wadium przez uczestnika podlega przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że
postąpienie nie może wynosić mniej  niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych, w tym przypadku tj. 50 zł. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny

Jawornik  –  działka nr  1961 o pow. 0,28 ha,  wpisana w KW RZ1S/00054442/4. Nieruchomość rolna,
niezabudowana, stanowiąca użytek  rolny  R-IVa-0,26 ha i Ps-IV-0,02 ha. Zgodnie z ustaleniami Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomość znajduje się
w obszarze oznaczonym symbolem „R”  jako teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Termin do złożenia
wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34
ust. 1 pkt. 1 i 2 upłynął  20  stycznia  2013r  Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna
od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich
Przetarg odb ędzie si ę w dniu 17 czerwca 2013 r o godz. 9,30 w świetlicy UG w Niebylcu (pok. Nr 11).
Cena wywoławcza za nieruchomo ść wynosi 3 561 zł (trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden  złotych ).
Wadium w wysoko ści  400 zł  (czterysta  złotych) należy wpłacić w Kasie Urzędu w godzinach pracy lub na
konto Urzędu Nr 92 9168 1030 0260 1007 2000 0020 w terminie do dnia 12  czerwca  2013r. 
z podaniem przedmiotu wpłaty. W przypadku  wpłaty  wadium przelewem liczy  si ę  data  wpływu  na
podane konto.  Dowód wniesienia wadium przez uczestnika podlega przedłożeniu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie
nie może wynosić mniej  niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,
w tym przypadku tj. 40 zł. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Gwoźnica Górna- działka nr 545/2 o pow. 0,20 ha –  wpisana w KW RZ1S/00046189/3. Nieruchomość
siedliskowa,  stanowiąca użytki rolne B-Ps IV-0,10 ha; Ps V-0,07 ha i LsIV-0,03 ha. zabudowana ruinami
drewnianego budynku mieszkalnego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym
symbolem „R” jako teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 upłynął  20 stycznia 2013r Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu
jest wolna od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich .Przetarg odb ędzie si ę w dniu 17 czerwca  2013
r o godz. 10,00 w świetlicy UG w Niebylcu (pok. Nr 11). Cena wywoławcz a za nieruchomo ść wynosi  2
829 zł (dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć  złotych). Wadium w wysoko ści  300 zł (trzysta złotych)
należy wpłacić w Kasie Urzędu w godzinach pracy lub na konto Urzędu Nr 92 9168 1030 0260 1007 2000
0020 w terminie do dnia 12 czerwca 2013r  2013r. z podaniem przedmiotu wpłaty. W przypadku wpłaty
wadium przelewem liczy si ę data wpływu na podane konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika
podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują
uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej  niż  1% ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, w tym przypadku tj. 30  zł. Zastrzega się prawo
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Baryczka- działka nr 664 o pow. 0,66, wpisana w KW-RZ1S/00052522/5. Działka rolna, niezabudowana,
stanowiąca użytek rolny R-IVa-0,66 ha. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków



Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym
symbolem „R” jako teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym
przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 upłynął  20
stycznia 2013r  Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań wobec
osób trzecich. Przetarg odb ędzie si ę w dniu 18  czerwca  2013 r o godz. 9,00
w świetlicy UG w Niebylcu (pok. Nr 11). Cena wywoławcz a za nieruchomo ść wynosi 6 644,50 zł (sześć
tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 50/100gr). Wadium w wysoko ści  700  zł ( siedemset złotych)
należy wpłacić w Kasie Urzędu w godzinach pracy lub na konto Urzędu Nr 92 9168 1030 0260 1007 2000
0020 w terminie do dnia 12 czerwca 2013r. z podaniem przedmiotu wpłaty. W przypadku wpłaty wadium
przelewem liczy si ę data wpływu na podane konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy
przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej  niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w
górę do pełnych dziesiątek złotych, w tym przypadku tj. 70 zł. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny

Baryczka- działka nr 680 o pow. 0,28 ha,  wpisana w KW-RZ1S/00052522/5. Działka rolna,
niezabudowana, stanowiąca użytek  rolny  R-IVa-0,28 ha  Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomość znajduje się w obszarze
oznaczonym symbolem „R” jako teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2
upłynął  20  stycznia  2013rNieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i
zobowiązań wobec osób trzecich. Przetarg odb ędzie si ę w dniu 18  czerwca  2013 r o godz. 9,30  
w świetlicy UG w Niebylcu (pok. Nr 11). Cena wywoławcz a za nieruchomo ść wynosi  3 686,50  zł  (trzy
tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych  50/100gr). Wadium w wysoko ści  400 zł ( czterysta złotych)
należy wpłacić w Kasie Urzędu w godzinach pracy lub na konto Urzędu Nr 92 9168 1030 0260 1007 2000
0020 w terminie do dnia 12 czerwca 2013r. z podaniem przedmiotu wpłaty. W przypadku wpłaty wadium
przelewem liczy si ę data wpływu na podane konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy
przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej  niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w
górę do pełnych dziesiątek złotych, w tym przypadku tj. 40 zł. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny

Baryczka –  działka nr  679/4 o pow. 0,26 ha,  wpisana w KW-RZ1S/00052522/5. Działka rolna,
niezabudowana, stanowiąca użytek rolny R IVa-0,26 ha Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomość znajduje się w obszarze
oznaczonym symbolem „R” jako teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2
upłynął  20  stycznia  2013r   Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i
zobowiązań wobec osób trzecich. Przetarg odb ędzie si ę w dniu 18 czerwca  2013 r o godz. 10,00  w
świetlicy UG w Niebylcu (pok. Nr 11). Cena wywoławcz a za nieruchomo ść wynosi  3 431,50 zł  (trzy
tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych  50/100gr). Wadium w wysoko ści  400  zł (  czterysta złotych)
należy wpłacić w Kasie Urzędu w godzinach pracy lub na konto Urzędu Nr 92 9168 1030 0260 1007 2000
0020 w terminie do dnia 12 czerwca 2013r. z podaniem przedmiotu wpłaty. W przypadku wpłaty wadium
przelewem liczy si ę data wpływu na podane konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy
przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej  niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w
górę do pełnych dziesiątek złotych, w tym przypadku tj. 40 zł. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny

Baryczka- działka nr  679/3 o pow. 0,03 ha, wpisana w KW-RZ1S/00052522/5. Działka rolna,
niezabudowana, stanowiąca użytek  rolny R-IVa-0,03 ha. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomość znajduje się w obszarze
oznaczonym symbolem „R” jako teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2
upłynął  20  stycznia  2013r   Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i
zobowiązań wobec osób trzecich. Przetarg odb ędzie si ę w dniu 18  marca  2013 r o godz. 10,30  w
świetlicy UG  w Niebylcu (pok. Nr 11). Cena wywoławc za za nieruchomo ść wynosi  611,50 zł (sześćset
jedenaście  złotych 50/100gr). Wadium w wysoko ści  70  zł ( siedemdziesiąt złotych) należy wpłacić w
Kasie Urzędu w godzinach pracy lub na konto Urzędu Nr 92 9168 1030 0260 1007 2000 0020 w terminie do
dnia 12 czerwca 2013r. z podaniem przedmiotu wpłaty. W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy si ę
data wpływu na podane konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika podlega przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że
postąpienie nie może wynosić mniej  niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych, w tym przypadku tj. 10  zł. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania



przyczyny

Baryczka- działka nr 679/5 o pow. 0,13 ha,  wpisana w KW-RZ1S/00052522/2. Nieruchomość rolna,
niezabudowana, stanowiąca  użytek  rolny R IVa-0,09 ha i Ps IV-0,04 ha. Zgodnie z ustaleniami Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomość znajduje się
w obszarze oznaczonym symbolem „R”  jako teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Termin do złożenia
wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34
ust. 1 pkt. 1 i 2 upłynął  20 stycznia 2013r  Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od
obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Przetarg odb ędzie si ę w dniu 
18 czerwca  2013 r o godz. 11,00 w świetlicy UG  w Niebylcu (pok. Nr 11).Cena wywoławcz a za
nieruchomo ść wynosi  1 841,50 ( jeden tysiąc osiemset  czterdzieści  jeden złotych 50/100gr). Wadium w
wysoko ści  200  zł (dwieście  złotych) należy wpłacić w Kasie Urzędu w godzinach pracy lub na  konto
Urzędu Nr 92 9168 1030 0260 1007 2000 0020 w terminie do dnia 12  czerwca  2013r. z podaniem
przedmiotu wpłaty. W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy si ę data wpływu na podane konto.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić
mniej  niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, w tym przypadku tj.
20 zł. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Baryczka -działka nr  676 o pow. 0,21 ha,  wpisana w KW-RZ1S/00052522/5. Działka rolna,
niezabudowana, stanowiąca użytek  rolny R-IVb-0,01 ha i Ls-III-0,20 ha. Zgodnie z ustaleniami Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomość znajduje się
w obszarze oznaczonym symbolem „R”  jako teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Termin do złożenia
wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34
ust. 1 pkt. 1 i 2 upłynął  20 stycznia 2013r  Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od
obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Przetarg odb ędzie si ę w dniu 18 czerwca  2013 r o godz.
11,30 w świetlicy UG w Niebylcu (pok. Nr 11). Cena wywoławcz a za nieruchomo ść wynosi   2 746,50
zł  ( dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć   złotych 50/100gr). Wadium w wysoko ści  300  zł  (trzysta
złotych) należy wpłacić w Kasie Urzędu w godzinach pracy lub na konto Urzędu Nr 92 9168 1030 0260 1007
2000 0020 w terminie do dnia 12 czerwca  2013r. z podaniem przedmiotu wpłaty. W przypadku wpłaty
wadium przelewem liczy si ę data wpływu na podane konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika
podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują
uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej  niż  1% ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, w tym przypadku tj. 30  zł. Zastrzega się prawo
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Baryczka –  działka nr 675 o pow. 0,25 ha, wpisana  w KW-RZ1S/00052522/5. Działka rolna,
niezabudowana, stanowiąca użytek rolny R IVb-0,23 ha i Ps IV-0,02 ha.  Zgodnie z ustaleniami Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomość znajduje się
w obszarze oznaczonym symbolem „R”  jako teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej.  Termin do złożenia
wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34
ust. 1 pkt. 1 i 2 upłynął  20 stycznia 2013r  Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od
obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.  Przetarg odb ędzie si ę w dniu 18 czerwca 2013 r o godz.
12,00 w świetlicy UG w Niebylcu (pok. Nr 11). Cena wywoławcz a za nieruchomo ść wynosi  1 992,50  zł
( jeden tysiąc  dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote  50/100gr). Wadium w wysoko ści  200 zł ( dwieście
złotych) należy wpłacić w Kasie Urzędu w godzinach pracy lub na konto Urzędu Nr 92 9168 1030 0260 1007
2000 0020 w terminie do dnia 12 czerwca  2013r. z podaniem przedmiotu wpłaty. W przypadku wpłaty
wadium przelewem liczy si ę data wpływu na podane konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika
podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują
uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej  niż  1% ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, w tym przypadku tj. 20  zł. Zastrzega się prawo
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Informacja telefoniczna: można uzyskać  pod numerem telefonu / 17/2773993.


