
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 użyczenia: 

 

Powyższy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pysznicy na okres 21 dni tj. od dnia 08.06.2020 r. do 30.06.2020 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 08.06.2020 r. 

Lp. Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości 

wg katastru 

Nr Księgi 

Wieczystej 

Użytek Pow. 

działki  

w ha 

Przeznaczenie, cel 

dzierżawy/użyczenia 

 

Okres 

dzierżawy/użyczenia 

Miesięczny czynsz 

dzierżawy/użyczenia 

w zł 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Termin 

zagospodarowania 

terenu  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Gmina 

Pysznica,  

obręb Pysznica, 

pomieszczenia 

o pow. 26,57m2 

w budynku 

przy ul. 

Wolności 275 

3300/3 TB1S/00066035/4 Bi 

 

0,08 

 

Bezpłatne użyczenie  na 

rzecz Koła Gospodyń 

Wiejskich w Pysznicy, 

pomieszczeń o łącznej 

powierzchni 26,57m2 ,  

z prawem do korzystania  

z WC, korytarza i ganku,  

w budynku przy ul. 

Wolności 275 w Pysznicy, 

na prowadzenie 

działalności statutowej.  

 

do 3 lat  Opłaty związane z 
utrzymaniem 

przedmiotu użyczenia tj. 

za energię elektryczną, 
wodę , kanalizację oraz 

nieczystości stałych  

- 

 

Od dnia podpisania 

umowy 

2. Gmina 

Pysznica,  

obręb Kłyżów, 

pomieszczenia 

o pow. 

110,22m2 w 

budynku przy 

ul. 

Mickiewicza 

46 w Kłyżowie 

2001 TB1S/00014686/3 Bi 

 

0,04 

 

Bezpłatne użyczenie  na 

rzecz Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kłyżowie, 

pomieszczeń o łącznej 

powierzchni 110,22m2 ,  

z prawem do korzystania  

z WC, korytarza i klatki 

schodowej, w budynku przy 

ul. Mickiewicza 46 w 

Kłyżowie, z 

przeznaczeniem na 

działalność OSP w 

Kłyżowie.  

 

5 lat  Opłaty związane z 

utrzymaniem 
przedmiotu użyczenia tj. 

za energię elektryczną, 
wodę , kanalizację oraz 

nieczystości stałych  

- 

 

Od dnia podpisania 

umowy 

3. Gmina 

Pysznica, obręb 

Pysznica, 

 dz. 3289/4 

ul. Wolności 

295 

3289/4  Bi 0,14 Bezpłatne użyczenie 

budynku na cele 

prowadzenia Gminnego 

Zakładu Komunalnego w 

Pysznicy  

do 3 lat 

  

Opłaty związane z 

utrzymaniem 

przedmiotu użyczenia tj. 
za energię elektryczną, 

wodę , kanalizację oraz 

nieczystości stałych 

- 

 

Od dnia podpisania 

umowy 


