
Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2015
Wójta Gminy Niebylec
z dnia 03 września 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 późnozmianami) oraz art. 35 ust. l i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. OZ.U. z 2015r poz. 782
z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek, stanowiących
własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
- w ramach pierwszeństwa nabycia.
Polomia - Yz część dzialki numer 2036 wpisana w KW RZIS/002005119
Yz część nieruchomości rolnej, niezabudowanej, położonej w Połomi, oznaczonej numerem
ewidencyjnym 2036 o pow. ogólnej .0,57 ha, stanowiąca użytek rolny R-IV a - 0,57 ha.
Lokalizacja- -działka położona na terenie przysiółka Gadejówka, w odległości około 300 m od
terenów zabudowanych i drogi głównej. W bezpośrednim sąsiedztwie kompleks użytków
rolnych stanowiących użytkowane grunty orne oraz grunty odłogowane.
Ukształtowanie terenu - teren z łagodnym spadkiem w kierunku południowym.
Kształt działki - foremny, zbliżony do prostokąta.
Warunki komunikacyjne - działka bez dostępu ewidencyjnego do drogi publicznej. W terenie
na pograniczu działek istnieje zajeżdżony trawiasty pas drożny prowadzący do zabudowy.
Stan zagospodarowania - działka odłogowana porośnięta trawami i chwastami.
Dostęp do sieci technicznego uzbrojenia terenu - działka poza zasięgiem istniejących sieci
technicznego uzbrojenia terenu.

KW Nr Pow. Położe Przeznacz Wartość Y, 23% Koszt Ogółem
działki ogólna nie enle cz. VAT operatu zł Wartość

działek nieruchomo nieruchomości zł
ha ści

zł
KW- y. Pow. Połom Teren 4104 - 369 4473 zł
RZ1S/00 część ogóln ia rolniczej
020051/9 działki a przestrze

numer działki ni
2036 0,57 produkcyj

nej

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Niebylec nieruchomość ta znajduje się w obszarze oznaczonym
symbolem "R"- jako teren rolniczej 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. OZ.U.
z 2015r poz. 782 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.

Warunkiem skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia jest złożenie
pisemnego wniosku o nabycie przez uprawnione osoby, oraz złożenie



oświadczenia, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę - w terminie 21 dni od daty
otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Wniosek wraz z oświadczeniem należy złożyć w Urzędzie Gminy w Niebylcu
(pok. Nr 9) bądź też listownie (liczy się data wpływu do Urzędu).

Ewentualny termin oraz warunki przetargu określone zostaną podane do wiadomości
odrębnym ogłoszeniem.

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