
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 sprzedaży: 

 

 

1. Oznaczenie i opis nieruchomości: działka ewidencyjna nr 1279/40 o pow. 0,0516 ha, użytek ŁIV, objęta KW TB1S/00018754/9, położona w obrębie 

Pysznica, 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Budownictwo jednorodzinne zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy 

nr RI.III.6730.111.2016 wydaną przez Wójta Gminy Pysznica dnia 24.11.2016 r. 

Cena: 35 100,00 zł + VAT 
Informacja o przeznaczeniu (Rodzaj rozdysponowania): Sprzedaż – Przetarg nieograniczony 

Uwagi: Uchwała nr XXXVI/244/2021 RADY GMINY PYSZNICA z dnia 06.10.2021 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

 
2. Oznaczenie i opis nieruchomości: działka ewidencyjna nr 1279/46 o pow. 0,0048 ha, użytek RV, objęta KW TB1S/00018754/9, położona w obrębie Pysznica, 

działka ewidencyjna nr 1349/6 o pow. 0,0807, użytek PsIV, objęta KW TB1S/00007257/5, położona w obrębie Pysznica oraz działka ewidencyjna nr 1350/7 

o pow. 0,0151, użytek PsIV, objęta KW TB1S/00018754/9, położona w obrębie Pysznica, 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Budownictwo jednorodzinne zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy  

nr RI.III.6730.101.2016 wydaną przez Wójta Gminy Pysznica dnia 24.10.2016 r. 

Cena: 68 400,00 zł + VAT 
Informacja o przeznaczeniu (Rodzaj rozdysponowania): Sprzedaż – Przetarg nieograniczony 

Uwagi: Uchwała nr XXXVI/244/2021 RADY GMINY PYSZNICA z dnia 06.10.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

 

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 03.11.2022 r. do 15.12.2022 r. 

Powyższy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pysznicy na okres 21 dni tj. od dnia 03.11.2022 r. do 24.11.2022 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. 

 

Wykaz wywieszono: 03.11.2022 r.      

   

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

