
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 użyczania, sprzedaży, dzierżawy: 
 

Lp. 
Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie 
nieruchomości 

wg katastru 

Numer 
Księgi Wieczystej 

Użytek 
Pow. 

działki 
w ha 

Przeznaczenie, cel 
dzierżawy / 
użyczenia / 

najmu / 
sprzedaży 

Okres 
dzierżawy / 
użyczenia / 

najmu 

Czynsz 
dzierżawy / 
użyczenia / 

najmu 
[ zł ] 

Termin 
wnoszenia 

opłat 

Rodzaj 
rozdysponowania 

Termin 
zagospodarowania 

terenu 

Pierwokup 

termin do złożenia 
wniosku przez osoby, 

którym przysługuje 
pierwszeństwo w 

nabyciu nieruchomości 
na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 1 i pkt 2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  

Gmina Pysznica, 
obręb Kłyżów, 
Budynek OSP            

ul. A. Mickiewicza 46 
w Kłyżowie                  

2001 TB1S/00014686/3 Bi 0,0418 

Użyczenie części 
powierzchni użytkowej 

177,77m2, na prowadzenie 
„Klubu Senior +” 

4 lata - - - 
Od dnia podpisania 

umowy 
- 

2.  
Gmina Pysznica, 
obręb Pysznica, 

ul. Podborek                  

314/1 
402/1 

TB1S/00021022/3 
TB1S/00038747/3 

dr 
B 

0,0030 
0,0111 

Na poprawę 
warunków 

zagospodarowania 
działki przyległej 

nr 400/2 

- - - Tryb bezprzetargowy 

Uchwała nr 
XXXIX/279/2021 
RADY GMINY 

PYSZNICA 
z dnia 

15 grudnia 2021 r. 

od 03.02.2022 r. 
do 17.03.2022 r. 

 

 

 

 

Powyższy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pysznicy na okres 21 dni tj. od dnia 03.02.2022 r. do 24.02.2022 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie 
w prasie lokalnej „Tygodniku Sztafeta” oraz na stronie internetowej Urzędu 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. 

 

 
Ponadto Wójt Gminy Pysznica prostuje oczywistą omyłkę pisarską w wykazie dot. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu z dnia 06.12.2021 r. w kolumnie 10 wiersz 1 i 2, w taki sposób że zapis: „Czynsz dzierżawny 

płatny jednorazowo do 30 listopada” zastępuje się zapisem „Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie w terminie wskazanym na fakturze” 

Pozostałe zapisy ujęte w wykazie z dnia 06.12.2021 r. pozostają bez zmian. 

 

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy: 03.02.2022 r.     

Data publikacji wykazu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pysznica: 10.02.2022 r.     

                                                                                                                                                                                     
Wójt 

Łukasz Bajgierowicz 

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

