
BURMISTRZ
ML-\STA i C; lI1\1Y PILICA

42-436 PILICA
II Żarnowiecka 468

zarządzenie Nr 382/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica

z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i

użyczenia stanowiących własność Gminy Pilica

Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta i
Gminy Pilica

z a rz ą d z a:

§1

1. Ogłosić wykazy nieruchomości przeznaczonych do:
a) zbycia wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia
b) użyczenia wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia

§2

Wykazy wymienione w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
i Gminy w Pilicy w dniach od 11 maja 2022 r. do 1 czerwca 2022 r.

§3

Niniejsze wykazy podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w
danej miejscowości, informuje się o ich wywieszeniu w prasie lokalnej oraz umieszcza się na
stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem
www.pilica.bip.jur.pl.

§4

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 382/2022

Obręb Powierzchnia w Oznaczenie wg Opis nieruchomości Przeznaczenie
Cena nieruchomościLp. Nr działki nieruchomości = sposób Forma zbyciaewidencyjny ha księgi wieczystej lobciążenia zagospodarowania w zł. (netto)

Działka niezabudowana położona w
sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod

1 Pilica 268/2 0,1110 CZ1Z/00061689/0 zabudowę mieszkaniowo- usługową, R - tereny upraw polowych 9500,00 przetarg ustny
wieloletni odłóg, nie jest uzbrojona, nieograniczony
posiada dostęp do drogi gminnej/ brak
zobowiązań i obciążeń

MN1- tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i

Nieruchomość składajaca się z działek nr usług w strefie krajobrazu

1782/2, 1783/1, położona w sąsiedztwie chronionego Parku
Krajobrazowego Orlich Gniazd/zabudowy mieszkaniowo-usługowej, na nieruchomość ze względu na przetarg ustny

0,0209 terenie osiedla domów jednorodzinnych. ograniczony dla
2 Pilica 1782/2 0.0029 CZ1Z/00042604/2 Działki niezabudowane, nieogrodzone powierzchnię oraz kształt nie

28500,00 właścicieli1783/1 może być zagospodarowana0,0238 posiadają dostęp do drogi gminnej, w jako odrębna nieruchomość nieruchomości
pobltżu znajduje się uzbrojenie: sieć budowlana, jednak może przyległych
wodociągowa, elektroenergetyczna, poprawić warunkikanalizacyjna / brak zobowiązań I obciążeń zagospodarowania sąsiednim

działkom nr ewidencyjny 1789,
1787.

1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów I usług (tj. Dz. U. z 2022 poz. 931).
2. cała cena sprzedaży nieruchomości musi zostać uiszczona najpóźniej na dzień przed dniem zawarciem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu
pieniędzy na rachunek UMiG w PIlicy
3. Na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu w/w
nieruchomości za cenę wymienioną w wykazie przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem terminu
określonego w wykazie,
- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o
nabycie nieruchomości przed upływem terminu określonego w wykazie.
Wniosek należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46a, 42-436 Pilica, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.



Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 382/2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA

Opis nieruchomości wg Przeznaczenie

Lp. Obręb ewidencyjny Nr działki Powierzchnia ewidencji gruntów Oznaczenie wg księgi Opis nieruchomości = Czas trwania Wysokość
wha wieczystej nieruchomości sposób użyczenia czynszu

Klasa powierzchnia zagospodarowania
użytku użytku w ha

na działce znajduje tO< - tereny komunikacji!

się budynek ratusza z przeznaczeniem dla

1 Pilica cz. 796/1 0,0113 dr 0,0113 CZ1Z/00065223/4 o pow. użytkowej Miejsko-Gminnej nieokreślony brak
114,00 m2 , i pow. Biblioteki Publicznej

zabudowy 112,86 m2 w Pilicy na cele
statutowe


