
Wójt Gminy Pysznica, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  

(Dz.U. z 2020 poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu: 

 

 

Powyższy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pysznicy na okres 21 dni tj. od dnia 10.03.2020 r. do 31.03.2020 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 godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30  w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki oraz 

w godzinach od 9.00 do 17.00 w środy. 

 

 

Wykaz wywieszono 10.03.2020 r. 

Lp. Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości 

wg katastru 

Nr Księgi 

Wieczystej 

Użytek Pow. 

działki  

w ha 

Przeznaczenie, cel 

dzierżawy/najmu 

 

Okres 

dzierżawy/naj

mu 

Miesięczny 

czynsz 

dzierżawy/naj

mu w zł 

Termin wnoszenia 

opłat 

Termin 

zagospodarowania 

terenu  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Gmina 

Pysznica,  

obręb Pysznica, 

pow. 0,0024 ha 

przy budynku 

przy ul. 

Wolności 259 

3386 TB1S/00018754/9 Bi 

 

0,1800 

 

postój przyczepy 

gastronomicznej  
i sprzedaż lodów 

z automatu, gofrów 

oraz napojów wraz  
z możliwością 

korzystania z energii 

elektrycznej i zaplecza 
sanitarnego 

w budynku przy ul. 

Wolności 259 

 

od 24.04.2020 r.   

do 19.10.2020 r.  
1200 zł 

brutto/m-c 

 

Czynsz dzierżawny 

płatny w stosunku 

miesięcznym w 

terminie wskazanym 

na fakturze 

 

Od dnia podpisania 

umowy 

2. Gmina 

Pysznica, obręb 

Studzieniec, 

pow. 2m2 na 

dachu budynku 

Ochotniczej 

Straży Pożarnej 

w Studzieńcu 

354 TB1S/00015893/4 Bi 0,52 budowa oraz 
użytkowanie masztu 

antenowego w celu 

dostarczania sygnału 
internetowego dla 

okolicznych 

mieszkańców 

1 rok  50zł brutto/ m-c Czynsz najmu płatny 

w stosunku 

miesięcznym, 

półrocznym lub 

rocznym w terminie 

wskazanym na 

fakturze 

 

Od dnia podpisania 

umowy 


