
ZARZADZENIE nr 4QGmi 
Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 1 wrzesnia 2017r 

w sprawie ogtoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy 
na rzecz uzytkownika wieczystego 

Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorẑ dzie gminnym /Dz. U z 
2016r poz. 446 ze zmianami/ i art.32 ust.1 i art. 37 ust.2 pl<t.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r 0 gospodarce nieruciiomosciami/tekst jednolity Dz. U z 2016 poz. 2147 ze zmianami / oraz 
w wykonaniu uchwaty NrXI_/196/17 Rady Gminy w Pacanowie zdnia 28 kwietnia 2017 w 
sprawie zbycia nieructiomosci potozonej w Pacanowie na rzecz uzytkownika wieczystego. 

§1 

Przeznacza si? do sprzedazy na rzecz jej uzytkownika wieczystego grunt pod zabudowaniami 
wymieniony w wykazie stanowî cym zal̂ cznik Nr 1 niniejszego zarz^dzenia. 

§2 

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

§3 

Zarẑ dzenie wchodzi w zycie z dniem podĵ cia. 

VWOJT G p N Y 

"f^JV y^^ipdaw Skop 



Za^cznik Nr 1 do Zarẑ dzenia NrY<̂ d2017 
Wojta Gminy w Pacanowie z dnia 1 wrzesnia 2017r wsprawie ogloszenia wykazu 

nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy dIa uzytkownika wieczystego. 

nieruchomosc pod zabudowaniami polozona w Pacanowie przeznaczona do sprzedazy 
uzytkownikowi wieczystemu 

Nieruchomosc 

1. Dziatki nr 1817/7,1817/8 ujawnione w Ksî dze Wieczystej KlIB/00046389/1 i 

2. Powierzchnia gruntu 0.8719 ha 

3. Nieruchomosc zabudowana pdozona w Pacanowie 

4. Brak planu - wedlug oznaczenia w ewidencji gruntow dziaiki s^ zabudowane 

5. Terniin zagospodarowania nieruchomosci - nie dotyczy 

S.Cena nieruchomosci brutto 105350,00 z 
w tym Vat 23% 19690,24,0z} 

7. Wysokosc stawek procentowych opiat z tytutu uzytkowania wieczystego - nie 
dotyczy. 

8. Wysokosc opiat z tytulu uzytkowania , najmu, dzierzawy - nie dotyczy 
9. Terminy wnoszenia optat - nie dotyczy 
10. Zasady aktualizacji optet - nie dotyczy. 
11. Nieruchomosc do sprzedania na rzecz uzytkownika wieczystego 
12Termin do ztozenia wniosku przez osoby, ktorym przysluguje pierwszehstwo 
W nabyciu nieruchomosci uplywa ... nie dotyczy 

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni od 1 wrzesnia do 22 wrzesnia 2017r 


