
Zalacznik do Zarzadzenia Nr 71/2013
Wójta Gminy Niebylec
z dnia 21 maja 2013r

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 2010r Nr 102 poz. 651 z pózniejszymi zmianami)

podaje do publicznej wiadomosci

wykaz dzialek przeznaczonych do sprzedazy, stanowiacych wlasnosc Gminy
Niebylec:
1) Jawornik - nieruchomosc rolna, oznaczona numerem 202 o pow. 0,18 ha,
ujawniona w Ksiedze Wieczystej Nr KW- 34 872/1

Powierzchnia ogólna dzialki wynosi 0,18 ha i sklada sie z uzytków R IIlb-O,15 ha
i R IVa-O,03 ha.
Dzialka rolna, polozona w poblizu pogranicza z miejscowoscia Gwozdzianka. Dzialka
polozona w kompleksie uzytków rolnych i gruntów zakrzaczonych
w srednim oddaleniu od rozproszonej zabudowy zagrodowej miejscowosci .
W bezposrednim otoczeniu grunty zakrzaczone oraz odlogowane. Uksztaltowanie
terenu- teren równinny. Ksztalt dzialki prostokatny. Warunki komunikacyjne - posiada
dostep do drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej. Stan zagospodarowania
dzialka miejscowo zakrzaczona samosiewkami drzew lisciastych, bez znaczacych
wartosci uzytkowych i hodowlanych.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomosc ta znajduje sie w terenach rolniczej
przestrzeni produkcyjnej.
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Informuje sie, ze zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy
o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz.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.



Nieruchomosc jest wolna od obciazen i zobowiazan wobec osób trzecich.
Termin i warunki przetargu zostana podane do publicznej wiadomosci odrebnym
ogloszeniem.

Szczególowe informacje o nieruchomosci mozna uzyskac w Urzedzie Gminy
w Niebylcu , pok. Nr 16 (tel. 0-17277-3993)
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