



ZARZĄDZENIE nr 113 /2008

Wójta Gminy Pacanów
z dnia 8 grudnia 2008r


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U Nr 142 z 2001r poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2004r  Dz. U. Nr 261. poz.2603 z późniejszymi zmianami, oraz o wykonaniu uchwały Nr XXXIII/137/2008 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 27 sierpnia 2008r w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Pacanowie na rzecz użytkownika wieczystego i Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXXV/150/2008 z dnia 28 października 2008 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/137/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r Rady Gminy Pacanów w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Pacanowie na rzecz jej użytkownika wieczystego a także Uchwały Rady Gminy Pacanów  Nr XXXVII/167/08 z dnia 4 grudnia 2008r w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXXIII/137/2008r z dnia 27 sierpnia 2008r w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Pacanowie na rzecz jej użytkownika wieczystego zarządza się co następuje;

§1

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

§2

Wykaz, o którym mowa podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie ,w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Pacanów

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                  


WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

                                           

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2008r
                                           Wójta Gminy w  Pacanowie w sprawie ogłoszenia wykazu
                                           nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży użytkownikowi
                                           wieczystemu w trybie bezprzetargowym.


WYKAZ

Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym

1.Działka nr 1437/1

2. Własność Gminy Pacanów - KW - KI1B/00060605/6

3.Ogólna powierzchnia - 0,2010 ha

4.Nieruchomość położona w Pacanowie 

5.Brak planu miejscowego. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów zabudowane.

6.Wartość nieruchomości gruntowej wynosi - 24000,00zł

............................................................................................................................................

Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni od 8 grudnia 2008r do 29 grudnia 2008r



WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop


