
Załącznik do Zarządzenia Nr 78/2015
Wójta Gminy Niebylec
z dnia 22 lipca 2015r

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 2015 poz. 782) podaje

wykaz

nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do
sprzedaży w drodze przetargu.
Lutcza - nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 668 o pow. 0,51 ha,
ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/00045333/1
Nieruchomość rolna niezabudowana o powierzchni 0,51 ha. W ewidencji gruntów
działkę tą stanowią grunty orne IV a.
Lokalizacja: przysiółek Kobyle, tereny z istniejącą rozproszoną zabudową zagrodową.
Peryferyjna część miejscowości Lutcza.
Działka położona poza pasami istniejącej zabudowy, w bezpośrednim otoczeniu
przewaga gruntów użytkowanych rolniczo. W pobliżu niewielki kompleks leśny wzdłuż
wąwozu.
Warunki komunikacyjne - dojazd drogą dojazdową do pól o nawierzchni gruntowej.
Uksztaltowanie terenu - działka położona w sąsiedztwie szczytu niewielkiego
wzniesienia z rozległym widokiem na tereny niżej położone. Teren działki równinny.
Kształt działki - zbliżony do foremnego prostokąta.
Stan zagospodarowania- działka odłogowana z pojawiającym się nalotem brzozy.
Dostęp do sieci technicznego uzbrojenia terenu - działka poza zasięgiem istniejących
sieci technicznego uzbrojenia terenu.
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Niebylec - działka nr 668 położona jest w terenach rolniczej
przestrzeni produkcyjnej.
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Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (t.j. z 2015r OZ.U.
z 2015r poz. 782i) 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.
Termin i warunki przetargu określone zostaną w odrębnym terminie.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy

w Niebylcu (budynek Nr 183 po byłej Policji -pok. nr. 6 tel./17/277-39-93).
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