
ZARZADZENIE nr/6M016 
Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 6 wrzesnia 2016 

w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy w drodze 
przetargu nieograniczonego 

Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 
0 samorz^dzie gminnym /j.tDz. U z 2015r poz. 1515 z pozniejszymi zmianami/ i art.35ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami /tel<st jednolity Dz.U z2015 poz 1774 
ze zmianami/oraz w wykonaniu uchwaJy Nr XXV/132/16 Rady Gminy w Pacanowie zdnia 23 
czerwca2016r w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nierucliomosci pdozonej w Wojczy 
gmina Pacanow i Bini^tkach gmina Busko Zdroj w formie przetargu nieograniczonego. 

§1 

Przeznacza si§ do sprzedazy w drodze przetargu nieograniczonego grunt zabudowany 
budynkiem mieszkalnym wymieniony w wykazie stanowi^cym zal^cznik Nr 1 niniejszego 
zarz^dzenia. 

§2 

Wykaz o ktorym mowa podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogloszen w Urz^zie 
Gminy w Pacanowie w Bip, w prasie lokalnej, zwyczajowo przyj^te 

^ ) ^ §3 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 



Zat̂ cznik Nr1 do Zarz^dzenia Ur^C^I20^B 
Wojta Gminy w Pacanowie z dnia 6 wrzesnia 2016r 

w sprawie ogloszenia wykazu nierucliomosci przeznaczonej do 
sprzedazy w drodze przetargu nieograniczonego 

WYKAZ 

nieruchomosci zabudowanej potozonej w Wojczy przeznaczonej do sprzedazy 

Nieruchomosc 

1. Dziall<a nr 497/18 -wlasnosc na podstawie AN 8959/2003 ujawniona w KW 55537 
2. Powierzchnia gruntu 0,0200ha, powierzchnia uzyti<owa budynku 33,9 m̂ . 
3. Nieruchomosci zabudowana budynkiem mieszkalnym potozona w Wojczy 
4. Brak planu - wedlug oznaczenia w ewidencji gruntow dziaiki zapisane w ewidencji gruntow 
jako teren zabudowany 
5. Termin zagospodarowania nieruchomosci - nie dotyczy 
6. Cena wywdawcza nieruchomosci 24700,00zl 
Wartosc nieruchomosci wedlug operatu z wyceny 24100,00zl 
Wysokosc stawek procentowych opiat z tytulu uzytkowania wieczystego - nie dotyczy. 
8. Wysokosc opIat z tytulu uzytkowania, najmu, dzierzawy - nie dotyczy 
9. Tenniny wnoszenia opIat - nie dotyczy 
10. Zasady aktualizacji opIat - nie dotyczy. 
11/Nieruchomosc do sprzedaniaw trybie przetargu nieograniczonego 
12.Termin do ziozenia wniosku przez osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo 
wnabyciu nieruchomosci uplywa nie dotyczy 

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

/ / 
/j^OJT GIVILNY 


