
ZARZĄDZENIE NR 134/2020 
WÓJTA GMINY PYSZNICA 

z dnia 26 października 2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz uchwał Rady Gminy Pysznica w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 
przetargu 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję w składzie:  

1. Beata Kuziora – Przewodniczący 

2. Witold Pietroniec  – Członek 

3. Artur Stelmach – Sekretarz         
 do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 27.10.2020 r. na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pysznica wykazanej w ogłoszeniu przetargowym stanowiącym 
załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Zatwierdzam regulamin pracy Komisji stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt 
 
 

Łukasz Bajgierowicz 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2020 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 26 października 2020 r. 

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

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 
zagospodarowania Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Kłyżów, 
ul. Konopnickiej 2019/26 TB1S/00000519/1 0,0979 Zagospodarowanie 

terenu na zieleń 10 000,00zł 1 000,00 zł Do końca 2022 r Przetarg 
nieograniczony 

2 Kłyżów, 
ul. Konopnickiej 2019/15 TB1S/00000519/1 0,04 

Nieruchomość 
zabudowana 
budynkiem 
gospodarczym 

9 700,00zł 970,00 zł Do końca 2022 r 
Przetarg 
ograniczony do 
właścicieli 
nieruchomości 
sąsiednich 

3 Kłyżów, 
ul. Konopnickiej 2019/24 TB1S/00000519/1 0,0406 

Nieruchomość 
zabudowana innym 
budynkiem 
niemieszkalnym 

9 900,00zł 990,00 zł Do końca 2022 r 
Przetarg 
ograniczony do 
właścicieli 
nieruchomości 
sąsiednich 

4 Kłyżów, 
ul. Konopnickiej 2019/25 TB1S/00000519/1 0,0354 

Budowa budynku 
mieszkalnego, 
budynku 
gospodarczego i 
garażu 

7 800,00zł 780,00 zł Do końca 2022 r 
Przetarg 
ograniczony do 
właścicieli 
nieruchomości 
sąsiednich 

5 Pysznica, 
ul. Podlesie 6269/2 TB1S/00018754/9 

TB1S/00060767/2 0,1363 Budownictwo 
jednorodzinne 75 500,00zł 7 550,00 zł Do końca 2022 r Przetarg 

nieograniczony 

6 Pysznica, 
ul. Podlesie 6269/3 TB1S/00018754/9 

TB1S/00060767/2 0,1312 Budownictwo 
jednorodzinne 72 700,00zł 7 270,00 zł Do końca 2022 r Przetarg 

nieograniczony 

7 Pysznica, 
ul. Podlesie 6269/4 TB1S/00018754/9 

TB1S/00060767/2 0,1312 Budownictwo 
jednorodzinne 72 700,00zł 7 270,00 zł Do końca 2022 r Przetarg 

nieograniczony 
8 Pysznica, 

ul. Podlesie 6269/5 TB1S/00018754/9 
TB1S/00060767/2 0,1312 Budownictwo 

jednorodzinne 72 700,00zł 7 270,00 zł Do końca 2022 r Przetarg 
nieograniczony 

9 Pysznica, 
ul. Podlesie 6269/6 TB1S/00018754/9 

TB1S/00060767/2 0,1316 Budownictwo 
jednorodzinne 72 900,00zł 7 290,00 zł Do końca 2022 r Przetarg 

nieograniczony 
10 Pysznica, 

ul. Podlesie 6269/7 TB1S/00018754/9 
TB1S/00060767/2 0,1363 Budownictwo 

jednorodzinne 75 500,00zł 7 550,00 zł Do końca 2022 r Przetarg 
nieograniczony 

Przetarg ustny oddzielnie na każdą nieruchomość wg. kolejności uwzględnionej w w/w tabeli  odbędzie 
się w dniu 27-10-2020 r. o godz. 900 sala nr 6 w budynku Urzędu Gminy  w Pysznicy ul. Wolności 322. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium terminie do 20.10.2020 r. 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 nieruchomość nr. ….. o pow. 
…….”  

Uczestnik, który kupuje więcej niż jedną działkę winien wpłacić wielokrotność kwoty 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. 

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. 

Poprzednie przetargi na nieruchomości przy ul. Podlesie odbyły się:  
24-03-2020 r. i 07-07-2020 r.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 134/2020 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 26 października 2020 r. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI 
powołanej do przeprowadzenia przetargu ustnego licytacji 

1. Komisja powołana w celu realizacji Uchwały Rady Gminy w Pysznicy w sprawie wyrażenia zgody na 
rozdysponowanie nieruchomości w drodze przetargu i rozpoczyna działalność z dniem jej powołania. 

2. Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego 
regulaminu. 

3. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący. 

4. Członkowie Komisji 

᠆ udzielają wyjaśnień dotyczących nieruchomości objętych przetargiem, 

᠆ oceniają prawidłowość ogłoszenia przetargu, 

᠆ oceniają prawidłowość wpłaty wadium przez oferentów, 

᠆ w przypadku nieprawidłowości ze strony oferenta decyduje o niedopuszczeniu do przetargu, 

᠆ rozstrzygają spory wynikłe w przetargu ustnym - licytacji. 

5. Członkowie Komisji przeprowadzają przetarg ustny - licytację wyłaniając najlepszą oferowaną cenę. 

6. Członkowie Komisji z przeprowadzonej licytacji spisują protokół który stanowi podstawę do zawarcia 
Notarialnej umowy kupna sprzedaży. 

7. Sekretarz Komisji zapewnia prawidłową dokumentację prac Komisji i pisemność postępowania Komisji, 
zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

8. Komisja zakończy prace w dniu podpisania umowy notarialnej kupna sprzedaży nieruchomości.

Id: 56719F64-1125-4294-8D7F-AF8B50DFC138. Podpisany Strona 1




