
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 użyczania: 
 
 

 

 

1. Oznaczenie i opis nieruchomości: działka ewidencyjna nr 2010/2 o pow. 0,0701 ha, użytek Bi, objęta KW TB1S/00000419/0 oraz działka ewidencyjna nr 3278/1 

o pow. 0,0089 ha, użytek Bi, objęta KW TB1S/00021783/5, położone w obrębie Jastkowice, Budynek OSP położony przy ul. Armii Krajowej 20 w Jastkowicach. 

Przeznaczenie, cel użyczenia: bezpłatne użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastkowicach pomieszczeń znajdujących się w budynku OSP 
z przeznaczeniem na działalność OSP w Jastkowicach. 

Okres użyczenia: do 10 lat. 

Termin zagospodarowania terenu: od dnia podpisania umowy. 
 

2. Oznaczenie i opis nieruchomości: działka ewidencyjna nr 3298 o pow. 0,24 ha, użytek Bi, objęta KW TB1S/00018754/9, położona w obrębie Pysznica, 

Budynek OSP położony przy ul. Wolności 277 w Pysznicy. 
Przeznaczenie, cel użyczenia: bezpłatne użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pysznicy pomieszczeń znajdujących się w budynku OSP 

z przeznaczeniem na działalność OSP w Pysznicy. 
Okres użyczenia: do 10 lat. 

Termin zagospodarowania terenu: od dnia podpisania umowy. 

 
3. Oznaczenie i opis nieruchomości: działka ewidencyjna nr 2001 o pow. 0, 0418 ha, użytek Bi, objęta KW TB1S/00014686/3, położona w obrębie Kłyżów, 

Budynek OSP położony przy ul. Mickiewicza 46 w Kłyżowie. 

Przeznaczenie, cel użyczenia: bezpłatne użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłyżowie pomieszczeń znajdujących się w budynku OSP 
z przeznaczeniem na działalność OSP w Kłyżowie. 

Okres użyczenia: do 10 lat. 

Termin zagospodarowania terenu: od dnia podpisania umowy. 

 

4. Oznaczenie i opis nieruchomości: działka ewidencyjna nr 345 o pow. 0, 5100 ha, użytek Bi, objęta KW TB1S/00015893/4, położona w obrębie Studzieniec, 

Budynek OSP położony w Studzieńcu. 
Przeznaczenie, cel użyczenia: bezpłatne użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieńcu pomieszczeń znajdujących się w budynku OSP 

z przeznaczeniem na działalność OSP w Studzieńcu. 

Okres użyczenia: do 10 lat. 
Termin zagospodarowania terenu: od dnia podpisania umowy. 

 

 

Ponadto 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.) w wykonaniu uchwały Rady Gminy Pysznica Nr XXXIX/279/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Pysznica, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży: 

 

1. Oznaczenie i opis nieruchomości: działka ewidencyjna nr 314/1 o pow. 0,0030 ha, użytek dr, objęta KW TB1S/00021022/3 oraz działka ewidencyjna nr 402/1 

o pow. 0,0111 ha, użytek B, objęta KW TB1S/00038747/3 położone w obrębie Pysznica, ul. Podborek. Działki są niezabudowane, leżą w obszarze gdzie 

obowiązuje MPZP obszaru położonego w sąsiedztwie ulic Wolności, Szubargi i Podborek w obrębie ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica 

Uchwała IX/47/2015 z dnia 28.05.2015 r. 
 Przeznaczenie, cel sprzedaży: Na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej nr 400/2. 

 Rodzaj rozdysponowania: tryb bezprzetargowy. 

 Cena: 16 109,00 zł brutto. 
 Pierwokup: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1  pkt 1 i pkt 2:  

od 10.02.2022 r. do 24.03.2022 r.  
 
Powyższy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pysznicy na okres 21 dni tj. od dnia 10.02.2022 r. do 03.03.2022 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: 10.02.2022 r.     

                                                                                                                                                                                     

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

