
B U R M I S T R Z 
MIASTA I GMINY PILICA 

42-436 PILICA 
Ul. Żarnowiecka 46a 

Zarządzenie Nr 77/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i zbycia 

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 2019 r. poz. 506), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 2204 ) Burmistrz Miasta i Gminy Pilica 

z a r z ą d z a : 

§1 

Ogłosić wykazy nieruchomości przeznaczonych do: 
- dzierżawy wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia 
- zbycia 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 28 sierpnia 2019 r. do 18 września 2019r. 

§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. 

http://www.pilica.bip.jur.pl


Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 77/2019 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 

Lp. 
Obręb 

ewidencyjny 
Nr działki 

Powierzchnia 
w ha 

Opis nieruchomości wg 
ewidencji gruntów 

Oznaczenie wg 
księgi wieczystej 

Przeznaczenie nieruchomości = 
sposób 

zagospodarowania/obciążenia, 
zobowiązania 

Wysokość 
czynszu 

w zł. 

Czas 
trwania 
umowy 

Forma 
pozyskania 

Lp. 
Obręb 

ewidencyjny 
Nr działki 

Powierzchnia 
w ha Klasa 

użytku 
powierzchnia 
użytku w ha 

Oznaczenie wg 
księgi wieczystej 

Przeznaczenie nieruchomości = 
sposób 

zagospodarowania/obciążenia, 
zobowiązania 

Wysokość 
czynszu 

w zł. 

Czas 
trwania 
umowy 

Forma 
pozyskania 

1 Wierbka cz. 348/8 0,0300 BR Il lb 0,0300 CZ1Z/00050619/9 

MNl -tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usług w strefie krajobrazu 
chronionego Parku Krajobrazowego Orlich 
Gniazd, nieruchomość wykorzystywana 
pod ogródek działkowy /brak obciążeń i 
zobowiązań 

0,40 zł/m2 

rocznie 
do 3 lat bezprzetargowo 

2 Pilica cz. 757/1 0,0001 Ti 0,0001 CZ1Z/00059283/7 

R -tereny upraw polowych / z 
przeznaczeniem na posadowienie obiektu 
nietrwale związanego z gruntem 
(zniczomatu)/ brak obciążeń i zbowiązań 

4,00 zł/m2 

m-c 
do 3 lat bezprzetargowo 

3 Sławniów cz. 2051 0,0790 N 0,0790 CZ1Z/00041581/7 

RZ - kompleksy chronionych łąk i 
pastwisk/ nieruchomość przeznaczona pod 
zorganizowanie parkingu/ objęta umową 
dzierżawy do dnia 03.10.2019 r. 

0,15 zł/m2 

m-c 
do 3 lat 

przetarg 
nieograniczony 

Czynsz może ulec zmianie w przypadku zmian stawek czynszu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pilica. Nie wskazuje się granic wydzierżawionych działek. 

B U R M I ^ P R Z 

mgrmz^ĄrturJanosik 



Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr 77/2019 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA 

Lp. Obręb ewidencyjny Nr działki 
Powierzchnia w 

ha 
Oznaczenie wg 

księgi wieczystej 
Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości 
= sposób zagospodarowania 

/obciążenia 

Cena 
nieruchomości 
w zł. (netto) 

Forma pozyskania 

1 Dobra 332/20 0,1584 CZ1Z/00061883/0 

nieruchomość gruntowa 
niezabudowana, położona w 
sąsiedztwie rzeki Pilica, teren 
porośnięty trawą, 
zachwaszczony, dostęp do drogi 
publicznej, w zasięgu media: 
woda i sieć energetyczna 

WS - wody powierzchniowe -
tereny istniejących stawów, cieków 
wodnych i projektowanego 
zbiornika retencyjnego w 
Sławniowie/brak obciążeń i 
zobowiązań 

24000,00 przetarg nieograniczony 

2 Sierbowice 414/6 0,0081 CZ1Z/00064084/0 

nieruchomość gruntowa 
niezabudowana, kształt 
nieregularny, teren porośnięty 
trawą, w sąsiedztwie tereny 
zabudowane, w zasięgu media: 
woda i sieć energetyczna 

RMN1 - tereny zabudowy 
zagrodowej z dopuszczeniem 
jednorodzinnej i drobnych usłyg w 
strefie krajobrazu chronionego 
Parku Krajobrazowego Orlich 
Gniazd KDD - drogi dojazdowe, / 
brak obciążeń i zobowiązań 

4180,00 

bezprzetargowo na 
podstawie Uchwały 
Nr LI/379/2014 Rady 
Miasta i Gminy w Pilicy 
z dn. 26.08.2014 r. 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2174). 

Na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 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. 

B U 
ISTRZ 

mgr il r Janosik 


