
Wójt 

Łukasz Bajgierowicz 

Wójt Gminy Pysznica, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia: 
 
 

 

 

1. Oznaczenie i opis nieruchomości: Budynek przy ul. Wolności 320 w Pysznicy, o całkowitej powierzchni użytkowej 543,41 m2, obręb Pysznica, gmina Pysznica, 

usytuowany na działce ewidencyjnej nr 1928 o pow. 0,30 ha, użytek Bi, objęta KW TB1S/00009549/3 

Informacja o przeznaczeniu (Rodzaj rozdysponowania): Użyczenie 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, cel użyczenia: Bezpłatne użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Kulturalno-Trzeźwościowego 

„Arka” w Pysznicy, pomieszczeń o łącznej powierzchni 50,41 m2 z możliwością korzystania z korytarza oraz z WC, w budynku przy ul. Wolności 320 w Pysznicy, 

z przeznaczeniem na spotkania mityngowe. 
Okres użyczenia: do 1 roku. 

Termin zagospodarowania nieruchomości: od dnia podpisania umowy. 

 
 

2. Oznaczenie i opis nieruchomości: Obiekt sportowy (stadion) przy ul. Sosnowej 8 w Jastkowicach, obręb Jastkowice, gmina Pysznica, usytuowany na działce 

ewidencyjnej nr 1347/2 o pow. 21,71 ha, użytek Bi, Bz, Lz, LsV, objęta KW TB1S/00000419/0 
Informacja o przeznaczeniu (Rodzaj rozdysponowania): Użyczenie 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, cel użyczenia: Bezpłatne użyczenie na rzecz Ludowego Zespołu Sportowego „BUKOWA” 

Jastkowice z siedzibą przy ul. Sosnowej 8 w Jastkowicach, część przedmiotowej działki nr 1347/2 o powierzchni 1,2308 ha, wraz z zabudowanymi urządzeniami 
sportowymi, z przeznaczeniem na działalność statutową – prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej. 

Okres użyczenia: do 5 lat. 

Termin zagospodarowania nieruchomości: od dnia podpisania umowy. 
 

 

Powyższy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pysznicy na okres 21 dni tj. od dnia 23.02.2022 r. do 13.04.2022 r. oraz informację  
o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej „Tygodniku Sztafeta” oraz na stronie internetowej  

Urzędu Gminy Pysznica www.pysznica.bip.gmina.pl w zakładce: Gospodarka nieruchomościami – przetargi. 

 
Bliższych informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Pysznicy, ul. Wolności 322, pokój nr 6 lub telefonicznie pod 

nr tel. 15 841 09 34 w godzinach pracy urzędu. 

 

Wykaz wywieszono: 23.02.2022 r.     

                                                                                                                                                                                     

http://www.pysznica.bip.gmina.pl/

