
ZARZADZENIE nrM2016 
Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 6 wrzesnia 2016r 

w sprawie ogloszenia wyl̂ azu nieruchomo§ci przeznaczonej do sprzedazy w drodze 
przetargu nieograniczonego 

Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 
0 samorẑ dzie gminnym /Dz. Uz 2015r poz. 1515 z pozniejszymi zmianami/i art.35ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami /tekst jednolity Dz. U.z2015r poz. Nr 
1774 z pozniejszymi zmianami / oraz w wykonaniu uchwaly Nr XXI/110/2016 Rady Gminy w 
Pacanowie zdnia 5 lutego 2016 rw sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci 
potozonej w Karsach Dolnych, Trzebicy, Sfupi, Kwasowie w formie przetargu nieograniczonego 

§1 

Przeznacza si? do sprzedazy w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomosc roln^ 
wymienion^ w wykazie stanowî cym zal̂ cznik Nr 1 niniejszego zarz^dzenia. 

§2 

Wykaz o ktorym mowa podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogloszeii w Urẑ dzie 
Gminy w Pacanowie, w prasie lokalnej, zwyczajowo przyĵ te, w Bip. 

• §3 

Zarẑ dzenie wchodzi w zycie z dniem podĵ cia. 



Zalqcznik Nr1 do Zarẑ dzenia Nr /2016 
Wojta Gminy w Pacanowie z dnia 6 wrzesnia 2016 w sprawie ogloszenia wykazu 
nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu nieograniczonego 

WYKAZ 

nieruchomosc rolna potozona w Stupi przeznaczona do sprzedazy 

Nieruchomosc 

LDziatka nr 985/1 wlasnosc na podstawie D.GG.V-7510.99.2015. WS 

2. Powierzchnia gruntu 0,56 ha 

3. Nieruchomosc rolna potozona w Stupi 

4. Brak planu - wedtug oznaczenia w ewidencji gruntow dziatka jest rolna 

5. Termin zagospodarowania nieruchomosci - nie dotyczy 

6. Cena wywotawcza nieruchomosci 8160.00 zl 
Wartosc nieruchomosci wedtug wyceny 7760,00 

7. Wysokosc stawek procentowych optat z tytulu uzytkowania wieczystego -
nie dotyczy. 
S.Wysokosc optat z tytutu uzytkowania , najmu, dzierzawy - nie dotyczy 
9. Terminy wnoszenia optat - nie dotyczy 
10. Zasady aktualizacji optat - nie dotyczy. 
11/Nieruchomosc do sprzedania w drodze przetargu nieograniczonego 
12.Termin do ztozenia wniosku przez osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo 
W nabyciu nieruchomosci uplywa nie dotyczy 

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni od 6 wrzesnia 2016 do 27 wrzesnia 2016r. 


