
Wójt Gminy Pysznica 
Ogłasza przetarg nieograniczony pisemny 

na sprzedaż nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Pysznica  
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Uwagi 

2 Pysznica 1277/11 TB1S/0001875475 0,6734 Budownictwo 

usługowe 

79.000 10.000 Do końca 

2015 r 

 

3 Pysznica 1277/13 TB1S/0001875475 0,6175 Budownictwo 

usługowe 

77.000 10.000 Do końca 

2015 r 

 

 
Oferty pisemne należy składać w terminie do 10-10-2014 r. w zamkniętej kopercie w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Pysznicy  
 
UWAGA: na kopercie należy umieścić informację : „Otworzyć w dniu przetargu  tj. 14-10-2014 r.”    

 
Oferta powinna zawierać : 
1) Imię i nazwisko oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba  
    prawna lub inny podmiot; 
2) datę sporządzenia oferty; 
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez  
    zastrzeżeń; 
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty; 
5) Rodzaj zamierzonej inwestycji:       

- powierzchnia i rodzaj zabudowy (budynki ,budowle) 
- profil prowadzonej działalności 
- termin ukończenia realizacji inwestycji i rozpoczęcie działalności 
- przewidywana liczba zatrudnionych osób 

 
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium, 
 
Wadium w wysokości uwzględnionej w tabeli należy wpłacić w terminie do 10-10-2014 r. na konto 
Urzędu  Gminy w Pysznicy Nr 36 9434 1025 2006 1695 1311 0002 BS Tarnobrzeg o/ Nisko 
 
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia 
nieruchomości , pozostałym uczestnikom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone  po zakończeniu 
przetargu. 
 
W przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy wadium przepada na 
rzecz Gminy Pysznica. 
 
W przypadku wpłaty wadium przez Internet konieczne jest przedłożenie zaświadczenia z banku o 
potwierdzeniu wpłaty. 
 
Osoba reprezentująca w przetargu inną osobę fizyczną lub prawną powinna posiadać pisemne 
pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania. 
 
Część jawna (otwarcie ofert ) nastąpi w dniu 14-10-2014 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy                    
w Pysznicy ul. Wolności 277 
 
Gminie przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
 
Bliższych informacji na temat działki przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać do dnia                
10-10-214 r. w UG Pysznica, ul. Wolności 277 pok. Nr 5 lub tel. 0-15 841-01-02 w godz. pracy 
Urzędu. 
 

Więcej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na 

stronie www.pysznica.pl 
 

http://www.pysznica.pl/

