
                                                                                                            

 

Wójt Gminy Pysznica 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204) podaje do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat 

 
L.p. położenie nr ewid. działki 

/ pow./położenie 

nr księgi 

wieczystej 

pow. 

użytkowa 

lokalu m2 

przeznaczenie wys. 

miesięcznych 

opłat z tytułu 

najmu zł 

sposób zapłaty 

czynszu 

termin 

zagospodarowania 

1. Budynek Ośrodka Zdrowia 

w Pysznicy 

ul. Wolności 320 

 

 

 

 

 

1928 

o pow. 0,30 ha 

w Pysznicy 

 

 

 

 

 

TB1S/00009549/3 

 

 

 

 

 

25,31 m2 świadczenie opieki 

zdrowotnej 

gabinet 

stomatologiczny 

451 + VAT czynsz płatny z góry 

w terminie 

określonym  

w fakturze 

od dnia podpisania 

umowy 

 84,70 m2 świadczenie opieki 

zdrowotnej 

gabinet lekarski 

1433 + VAT czynsz płatny z góry 

w terminie 

określonym  

w fakturze 

od dnia podpisania 

umowy 

 24,10 m2 świadczenie opieki 

zdrowotnej 

gabinet 

stomatologiczny 

431 + VAT czynsz płatny z góry 

w terminie 

określonym  

w fakturze 

od dnia podpisania 

umowy 

 11,90 m2 świadczenie opieki 

zdrowotnej 

pokój pielęgniarski 

212 + VAT czynsz płatny z góry 

w terminie 

określonym  

w fakturze 

od dnia podpisania 

umowy 

 6 m2 piwnica 10 +VAT czynsz płatny z góry 

w terminie 

określonym  

w fakturze 

od dnia podpisania 

umowy 

 7,2 m2 piwnica 10 +VAT czynsz płatny z góry 

w terminie 

określonym  

w fakturze 

od dnia podpisania 

umowy 

36 m2 Świadczenie 

rehabilitacyjne 

gabinet 

rehabilitacyjny 

448 +VAT czynsz płatny z góry 

w terminie 

określonym  

w fakturze 

od dnia podpisania 

umowy 

2. Budynek Ośrodka Zdrowia 

w Jastkowicach 

ul. Armii Krajowej 18 

 

2048 

o pow. 0,25 ha 

w Jastkowicach 

 

TB1S/00000419/0 

 

54,24 m2 świadczenie opieki 

zdrowotnej  

gabinet lekarski 

875 + VAT czynsz płatny z góry 

w terminie 

określonym  

w fakturze 

od dnia podpisania 

umowy 

 13,68 m2 świadczenie opieki 

zdrowotnej  

gabinet 

stomatologiczny 

221 + VAT czynsz płatny z góry 

w terminie 

określonym  

w fakturze 

od dnia podpisania 

umowy 

 

 



 

 

 

 

 

 

Do kwoty czynszu wliczone są opłaty z korzystaniem z przedmiotu najmu.  

 

Powyższy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pysznicy na okres 21 dni tj. od dnia 21.11.2019 r. do 12.12.2019 

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. 

 

Bliższych informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Pysznicy, ul. Wolności 322,  

pokój nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. (0-15) 841-09-34 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. od 7:30 do 15:30 oraz w środy w godz. 

od 9:00 do 17:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wywieszono: 21.11.2019r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

