
Zalacznik do Zarzadzenia Nr 72/2013
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, art. 37 ust. 2 pkt. 6 i art. 67 ust. 3 a 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 w drodze bezprzetargowej, w celu poprawy warunków
zagospodarowania nieruchomosci sasiedniej,:
1) Polomia- nieruchomosc oznaczona numerem 2033/3 o pow. 0,03 ha,
ujawniona w Ksiedze Wieczystej Nr KW- RZ15/00045431/8

Powierzchnia ogólna dzialki wynosi 0,03 ha i sklada sie z uzytku Ps IV -0,03 ha.
Dzialka nr 2033/3 jest dzialka sasiadujaca z dzialka nr 2033/4- przylega dluzszym
bokiem. Dzialka nr 2033/3 sprzedawana jest na poprawe warunków
zagospodarowania dzialki nr 2033/4. Lokalizacja- dzialki poloz one w posredniej
czesci miejscowosci, w terenach z istniejaca zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa,
wzdluz drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. Dzialka nr 2033/4 jest dzialka
siedliskowa z istniejaca zabudowa zagrodowa. Ksztalt dzialek - dzialka nr 2033/4
ksztalt zblizony do trójkata a dzialka nr 2033/3 to wydluzony waski prostokat.
Przylaczenie dzialki nr 2033/3 do dzialki nr 2033/4 nie wplywa w sposób istotny na
poprawe cech geometrycznych dzialki 2033/4. Dostep do sieci technicznego
uzbrojenia terenu- teren dzialki w zasiegu istniejacej sieci.
Potencjalne mozliwosci zabudowy i zagospodarowania terenu: dzialka nr 2033/3 nie
nadaje sie do indywidualnej zabudowy. Po polaczeniu z dzialka nr 2033/4 mozliwosci
jej zabudowy nie ulegna istotnym zmianom.

Zg9dnie z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomosc ta znajduje sie w terenach zabudowy
mieszkaniowej.
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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. 0-17277-39 93)
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