
Zarządzenie Nr 125/2020 

Wójta Gminy Niebylec 

z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Niebylec 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 

38 ust.1, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z  2014  poz.1490. z późn. zm.) 

 

z a r z ą d z a m, co następuje: 

§1 

1. Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid.  

nr 2213/3 o pow. 0,12 ha w Gwoźnicy Górnej (KW RZ1S/00002988/4), stanowiącej 

własność Gminy Niebylec. 

2. Treść ogłoszenia i warunki  przetargu, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik 

nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§2 

1. Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid.  

nr 2213/4 o pow. 0,03 ha w Gwoźnicy Górnej (KW RZ1S/00059741/5), stanowiącej 

własność Gminy Niebylec. 

2. Treść ogłoszenia i warunki  przetargu, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik nr 

2 do niniejszego zarządzenia. 

§3 

1. Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid.  

nr 2213/5 o pow. 0,03 ha w Gwoźnicy Górnej (KW RZ1S/00059741/5), stanowiącej 

własność Gminy Niebylec. 

2. Treść ogłoszenia i warunki  przetargu, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik nr 3 

do niniejszego zarządzenia. 

§5 

Powołać Komisję Przetargową w składzie: 

1) Sebastian Szczepaniak - przewodniczący 



2) Katarzyna Lubas – członek 

3) Alicja Pszonka - członek  

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


