
Załącznik do Zarządzenia nr 167/2014
Wójta Gminy Niebylec
z dnia 25 listopada 2014r

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013r poz. 594 z późno
zmianami) oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 518 z późniejszymi zmianami)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych
do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
sąsiedniej

Niebylec- Działka numer 360/1 o pow. 0,0036 ha, ujawniona w Księdze
Wieczystej Nr RZ1S/00032101/2
Powierzchnia działki wynosi 0,0036 ha. W ewidencji gruntów działkę tą stanowią drogi
dojazdowe dr-O,0036 ha.
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomość ta leży w pasie drogi wewnętrznej,
w terenach zabudowy mieszkaniowej.
Lokalizacja- działka położona w pasie gruntów z istniejącą zabudową mieszkaniową
i usługową. W pobliżu działki przebiega droga krajowa.
Są to tereny z pełnym uzbrojeniem w sieci technicznego uzbrojenia terenu. Dostęp
komunikacyjny z drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej. Sąsiedztwo- zabudowa
mieszkaniowa z usługami nieuciążliwymi oraz droga dojazdowa. W wyniku
przyłączenia działki nr. ew. 360/1 do działki nr 344 nastąpi wzrost powierzchni
nieruchomości o powierzchnię działki numer 360/1. Nie ulegną zmianie cechy
rynkowe w sposób zdecydowany wpływające na poziom cen nieruchomości.
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Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z
dnia 21 sierpnia 1997r (t.j. Dz. U. z 2014r poz. 518 z późniejszymi zmianami)



pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje
osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej
ustawy bądź też jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionej
prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego
spadkobiercą lub jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na
czas nieoznaczony.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w
Niebylcu, budynek Nr 183 -pok. nr. 6 (tel. 277-39-93)
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