
Wójt Gminy Pysznica 
Ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Pysznica 

 
Przetarg ustny oddzielnie na każdą nieruchomość wg. kolejności uwzględnionej w w/w tabeli odbędzie się w dniu 
27.09.2021r. o godz. 900 sala nr 6 w budynku Urzędu Gminy  w Pysznicy ul. Wolności 322. 
 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium terminie do 22.09.2021r. na konto Urzędu Gminy 
w Pysznicy Nr 36 9434 1025 2006 1695 1311 0002 BS Tarnobrzeg o/Nisko w wysokości wymienionej                      
w tabeli, z adnotacją w tytule przelewu: „wpłata wadium na dz. nr. …...”  
 

Uczestnik, który kupuje więcej niż jedną działkę winien wpłacić odpowiednią ilość kwot wadium. 
 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, 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. 
 

Uczestnik przetargu powinien posiadać dowód osobisty, oraz potwierdzenie wpłaty wadium. 
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. 
Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna. 
 

 
 
 

Bliższych informacji na temat działek przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać  w UG 
Pysznica, ul. Wolności 322 pok. nr 4 lub tel. 0-15 841-09-34 w godz. pracy Urzędu. 

 
 

Lp. 
Położenie 

nieruchomości 
Nr 

działki 
Nr Kw 

Pow. 
działki  
w ha 

Przeznaczenie  
w mpzp  

lub decyzja               
o wz 

Cena w zł 
Uwzględnia 

należny 
podatek VAT 

Kwota 
wadium w zł 

Termin 
zagospod
arowania 

Uwagi/ 
Obciążenia 

nieruchomości 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Studzieniec 417/22 TB1S/00041468/7 0,2074 
Budownictwo 
jednorodzinne 

76 260 zł 7 626,00 zł 
Do końca 

2025r 
brak 

2. Studzieniec 417/23 TB1S/00041468/7 0,1314 
Budownictwo 
jednorodzinne 

43 050 zł 4 305,00 zł 
Do końca 

2025r 
brak 

3. Studzieniec 417/24 TB1S/00041468/7 0,1364 
Budownictwo 
jednorodzinne 

45 510 zł 4 551,00 zł 
Do końca 

2025r 
brak 

4. Studzieniec 417/25 TB1S/00041468/7 0,1431 
Budownictwo 
jednorodzinne 

47 970 zł 4 797,00 zł 
Do końca 

2025r 
brak 

5. Studzieniec 417/26 TB1S/00041468/7 0,1673 
Budownictwo 
jednorodzinne 

55 350 zł 5 535,00 zł 
Do końca 

2025r 
brak 

6. 
Pysznica 

ul. Strażacka 
55/14 TB1S/00067249/4 0,1250 

Budownictwo 
jednorodzinne 

76 875 zł 7 687,50 zł 
Do końca 

2025r 
brak 


