
Załącznik do Zarządzenia Nr 166/2014
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 działek przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy
Niebylec:
1) Konieczkowa - nieruchomość rolna, oznaczona numerem 2274 o pow. 0,24
ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ15/00046089/2

Powierzchnia ogólna działki wynosi 0,24 ha i składa się z użytków - R IVa-0,06 ha.;
Ps IV-0,01 ha; B-Ps IV-O,17 ha
Działka rolna, , położona w pobliżu byłego gospodarstwa IGLOO POL, w kompleksie
gruntów oddalonych od zabudowy, w sąsiedztwie pojedynczej zabudowy siedliskowej.
Kształt działki - foremny prostokąt.
Uksztaltowanie terenu - teren równinny
Sąsiedztwo- grunty użytkowane rolniczo, w pobliżu kompleks leśny oraz pojedyncza
zabudowa zagrodowa.
Dostęp do sieci technicznego uzbrojenia terenu- na działce brak sieci, na sąsiedniej
dzialce napowietrzna linia ele 220 V.
Stan zagospodarowania- działka w większości porośnięta samosiewami drzew
liściastych oraz samosiewów drzew owocowych, bez znaczących wartości
użytkowych i hodowlanych.
Warunki komunikacyjne- brak dostępu ewidencyjnego do drogi publicznej. W terenie
istnieje pas drożny o nawierzchni gruntowej, miejscowo utwardzony żużlem, biegnący
na granicy działek o konturze Ps.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomość ta znajduje się w terenach rolniczej
przestrzeni produkcyjnej.

KW Nr Pow. Położeni Przeznaczenie Wartość 23% Koszt Łączna wartość
działki działki ha e nieruchomoś VAT operatu zł działki

ci zł zł

RZ15/0 2274 0,24 Koniec teren 2112 - 369 2481
004608 zkowa rolniczej
9/2 przestrzeni

J!rodukcyjnej

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 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, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed
upływem terminu określonego w wykazie tj. 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia
wykazu.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.
Termin i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym
ogłoszeniem.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Niebylcu, budynek nr 183, pok. Nr 6 (tel. 17277-3993).

2) Gwoźnica Górna - nieruchomość rolna, oznaczona numerem 2049/1 o pow.
0,33 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/45383/6

Powierzchnia ogólna działki wynosi 0,33 ha i składa się z użytków - dr-RIVb- 0,01
ha; B-PsIV-0,32 ha;
Działka rolna, położona w odległości około 350 m od szosy biegnącej przez
miejscowość, w sąsiedztwie kompleksu leśnego, u podnóża wzniesienia. W
bezpośrednim sąsiedztwie kompleks leśny z wąwozem, oraz z dwóch stron grunty
użytkowane rolniczo. Główna zabudowa miejscowości rozciąga się wzdłuż szosy.
Teren położony na niewielkim wzniesieniu.
Uksztaltowanie terenu- teren w większości równinny.
Kształt działki- nieregularny, rozczłonkowany.
Stan zagospodarowania- działka zakrzaczona, w podszyciu samosiewy drzew i
krzewów, w drzewostanie głównym pojedyncze egzemplarze drzew owocowych oraz
drzewostan liściasty, z dominującym gatunkiem osiki i wierzby, w przeciętnym wieku
20 lat. Oszacowane zadrzewienie 0,3 klasa bonitacji drzewostanu III. Na działce
znajdują się ruiny czterech drewnianych budynków gospodarczych oraz ruiny
drewnianego budynku mieszkalnego. Większość terenu działki zanieczyszczona
poprzez składowiska rożnego rodzaju odpadów. Wartość istniejących zadrzewieni i
ruin budynkowa nie wpływa w sposób istotny na wartość nieruchomości. Dla celów
wyceny przyjęto, że możliwe do uzyskania ilości drewna opałowego pokryją koszty
rekultywacji i uporządkowania terenu.
Warunki komunikacyjne:- działka bez dostępu ewidencyjnego do drogi publicznej, w
terenie istnieje droga gruntowa od szosy biegnącej przez miejscowość.
Techniczne uzbrojenie terenu- działka bez sieci technicznego uzbrojenia.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomość ta znajduje się w terenach rolniczej
przestrzeni produkcyjnej.



KW Nr Pow. Położeni Przeznaczenie Wartość 23% Koszt Łączna wartość
działki działki ha e nieruchomoś VAT operatu zł działki

ci zł zł

RZ15/4 2049/ 0,33 Gwoźn teren 3465 - 369 3834
5383/6 1 ica rolniczej

Górna przestrzeni
produkcyjnej

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 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, jeżeli złoży
wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie tj. 6 tygodni licząc
od dnia wywieszenia wykazu.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.
Termin i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym
ogłoszeniem.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Niebylcu, budynek nr 183, pok. Nr 6 (tel. 17277-3993).

3) Gwoźnica Górna - nieruchomość rolna, oznaczona numerem 1691 o pow.
0,07 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/00035217/9

Powierzchnia ogólna działki wynosi 0,07 ha i składa się z użytków - PsV-O,07 ha
Nieruchomość stanowi niezabudowana działka, położona w centralnej części
miejscowości, w pobliżu Kościoła i szkoły.
Lokalizacja szczegółowa- działka położona w pasie gruntów przylegających do drogi
dojazdowej. Na przedłużeniu od strony północnej i wschodniej - działka z istniejącą
zabudowa zagrodową. Od strony południowej droga dojazdowa do zabudowań oraz
skarpa. Od strony zachodniej działka niezabudowana.
Kształt działki nieforemny.
Uksztaltowanie terenu- łagodny skłon z niewielką skarpą w sąsiedztwie drogi
dojazdowej.
Uzbrojenie terenu - nad terenem działki, wzdłuż dłuższego boku przebiega
napowietrzna linia energetyczna i telefoniczna oraz sieć gazowa. Działka nie nadaje
się do indywidualnej zabudowy kubaturowej ze względu na jej kształt, powierzchnię
oraz zlokalizowane sieci technicznego uzbrojenia terenu.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomość ta znajduje się w terenach zabudowy
mieszkaniowej.



KW Nr Pow. Położeni Przeznaczenie Wartość 23% VAT Koszt Łączna wartość
działki działki ha e nieruchomoś operatu zł działki

ci zł zł

RZ1S/0 1691 0,07 Gwoźn teren 1264 290,72 369 1 923,72
003521 ica zabudowy
7/9 Górna mieszkaniow

ej

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 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, jeżeli złoży
wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie tj. 6 tygodni licząc
od dnia wywieszenia wykazu.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.
Termin i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym
ogłoszeniem.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Niebylcu, budynek nr 183, pok. Nr 6 (tel. 17 277-39 93).
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