






ZARZĄDZENIE  nr  109 /2010

Wójta  Gminy  Pacanów
z  dnia  5  sierpnia 2010r

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych
do  sprzedaży  w   drodze  pierwszeństwa 


     Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r  
o  samorządzie  gminnym  /Dz. U Nr  142  z  2001r  poz. 1591  ze  zmianami/ 
 i  art. 34  ust.3 oraz  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r  Dz. U. Nr 102. poz. 651  / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  LXV/309/10  Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  14  lipca 2010r w sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  lokali  mieszkalnych  i  użytkowych  położonych  w   Pacanowie.  
  
                                                        §1

Przeznacza  się  do  sprzedaży   w  drodze   pierwokupu   lokal  mieszkalny wymieniony  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 109/10
                                                   Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia   5  sierpnia  2010 r    w                                          
                                                                         sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości   lokalowej 
                                                                         przeznaczonej  do  sprzedaży  w  drodze  pierwszeństwa                    
                                                                         dla  jego  najemcy  
                                                           



                                               W  Y  K  A  Z

nieruchomości  lokalowej   w    budynku mieszkalno- użytkowym  położonym w   Pacanowie

przy  ulicy  Mlecznej  przeznaczonym  do  sprzedaży  

Nieruchomość;

1.Działka  nr  1322/2

2.Własność  Gminy  Pacanów   - ujawniona  w  KI1B/00056270/7

3.Udział  nabywcy  lokalu  w  części  wspólnej  budynku  i  gruntu  o  pow.0.1170 ha wynosi 

 74,30 /380,90 części.

4.Powierzchnia  lokalu  mieszkalnego  Nr  3  -  47.3m²

4.Nieruchomość  lokalowa   położona  w  Pacanowie

5.Brak  planu  -  w    ewidencji  gruntów    zapisana   jako   nieruchomość  zabudowana                       
  
6/ Cena  nieruchomości  lokalu  mieszkalnego      20326,0
    
     -  wartość  rynkowa  lokalu        19960.0
         Mieszkalnego  
         wycena                                       366,0  brutto
-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od  5  sierpnia  2010r  do                  
26 sierpnia  2010r


Wymienione  w  wykazie  ceny  gruntu   obowiązują   do  dnia  21  czerwca  2011roku.
Termin  do  złożenia  wniosku   przez  osoby  ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo
w  nabyciu  lokalu  mieszkalnego   upływa  z  dniem  17 września  2010  roku                                            

    WÓJT GMINY
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