ZARZĄDZENIE  nr 107 /2008

Wójta  Gminy  Pacanów
z  dnia  21   listopada   2008r
 

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do  sprzedaży 
 

 	Na  podstawie  art. 30  ust.2 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r  o  samorządzie  gminnym  /Dz. U tj. Nr  142  z  2001r  poz. 1591 z  późniejszymi  zmianami/ i  art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami /Dz. U. tj .Nr  261. poz. 2603  z  2004r ze  zmianami / oraz  w wykonaniu  uchwały  Nr  XVI/74/2007 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia 23 sierpnia  2007r  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości   położonych  we  wsi  Karsy  Małe , Trzebica  ,  Sroczków ,  Książnice ,  Wójeczka  i  Uchwały Nr XXXV/157/2008  Rady  Gminy  w Pacanowie  z  dnia  28  października  2008 r  w  sprawie  zmiany  Uchwały Rady  Gminy  Pacanów  Nr  XVI/74/2007  z  dnia 23  sierpnia  2007r  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  położonych  we  wsi  Karsy  Małe , Trzebica , Sroczków ,  Książnice  , Wójeczka

§1

 Przeznacza  się  do  sprzedaży  nieruchomość  zabudowaną wymienioną  w  wykazie  stanowiącym  załącznik  Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

§2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie  

§3

 Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.


WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop


 

                                                    

                                                                         Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr  107/2008 Wójta Gminy w Pacanowie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego


W Y K A Z

Nieruchomości zabudowanej budynkiem sklepu położonej we wsi Książnice przeznaczonej do sprzedaży

 1.Nieruchomość stanowiącą działki nr 124/4 o pow. 0,0429 ha i nr  313/1 o pow. 0,0447ha łącznie o ogólnej powierzchni 0,0876 ha.
 2.Własność Gminy Pacanów - Księga  wieczysta  Nr KI1B/00063580/5
3.Brak planu miejscowego. W ewidencji gruntów działka nr 124/4 oznaczona jako zabudowana działka nr 313/1 oznaczona jako teren pod zabudowę.
4.Cena nieruchomości wynosi 56140,00 zł na co składają się poszczególne  elementy
              grunt  działki  nr  124/4      6670,00zł
              grunt  działki  nr 313/1      7610,00zł
budynek  sklepu                             33210,00zł
mapa  podziałowa                            4450,00zł 
wycena                                             1500,00zł 
akt  notarialny                                  2700,00zł
...............................................................................................................................
Razem cena nieruchomości wynosi  56140,00 zł

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu przez okres 21 dni od 21 listopada 2008 r  do 12 grudnia 2008 r

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop


