
 
Wójt Gminy Pysznica 

Ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących 

własność gminy Pysznica 

 

 
Lp Położenie Nr działki Nr Kw Pow. 

działki 

    w ha 

 Przezn.  

w MPO lub 

decyzja. 

Cena 

brutto 

w zł. 

Kwota wadium 

W PLN 

Termin 

zagospoda

-rowania 

 

Uwagi 

1 Studzieniec 417/18 
  

Zabudowana 

budynkiem 
Budynek o 

pow. 

Zabudowy 
188,1 m. kw. 

 

TB1S/0000519/1 0,1661 Brak planu 

Zabudowana 

 

 

  

80 000 10 000 Do końca 

2020r 

I przetarg w dniu  

8-09-2015 

 brak ofert 

2 Jastkowice 244/3 TB1S/00028043/5 0,99 Brak planu    70 000 10 000 Do końca 

2018 r 

I przetarg w dniu  

8-09-2015  
brak ofert 

* 

 
 
 

Przetarg ustny oddzielnie na każdą nieruchomość wg. kolejności uwzględnionej w w/w tabeli  odbędzie się w dniu 
9-02-2016 r. o godz. 1100  w budynku Urzędu Gminy  w Pysznicy ul. Wolności 322 

 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości uwzględnionej w tabeli  w terminie do             
5-02-2016 r. na konto Urzędu Gminy   w Pysznicy Nr 36 9434 1025 2006 1695 1311 0002 BS Tarnobrzeg 

o/Nisko  
 
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. 
 
*  Na wymienionej w poz. 2 działce znajduje się transformator i jest ustanowiona służebność przesyłu na rzecz 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów i jej każdoczesnego następcy prawnego. 
 
 
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 24 lub tel. 0-15 841-01-02 w godz. pracy Urzędu. 

 

Uwaga  

 

W związku z zajęciem części działki pod ścieżkę rowerową  w wyniku podziału działki 

Nr 244/3 powstała nowa  działka o nr  244/7 o pow. 0,98 ha. 

Mając powyższe na uwadze unieważniam przetarg na  nieruchomość wymienioną w 

pozycji Nr 2 dot. sprzedaży działki  położonej w Jastkowicach Nr 244/3  o pow. 0,99 ha.  


