

                        ZARZĄDZENIE  nr 118 /2007

                                   Wójta  Gminy  Pacanów
                                      z  dnia  9  listopada  2007r

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych
do dzierżawy  


     Na  podstawie  art.30  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r  
o  samorządzie  gminnym  /Dz. U Nr  142  z  2001r  poz. 1591/  i  art.35
ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami
/tekst  jednolity  z  2004r  Dz. U. Nr  261.poz.2603  oraz  o  wykonaniu
uchwały  Nr  XXIX/158/2005 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  28  stycznia
2005r w  sprawie  określania  zasad  nabycia , zbycia  i  obciążania  nieruchomości  gruntowych  oraz  wydzierżawiania  i  najmu  na  okres  dłuższy
niż  trzy  lata  i  Uchwały  Rady  Gminy  Pacanów  Nr XXXII/172/2005  z  dnia
29  kwietnia  2005r  w  sprawie  ustalenia  czynszu  dzierżawnego  za  użytkowanie  gruntów  Gminy  
                                                       §1

Przeznacza  się  do  dzierżawy  nieruchomości  gruntowe  wymienione  w  wykazach  stanowiących  załączniki 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 118 /2007
              Wójta  Gminy  w  Pacanowie  z  dnia  9 listopada 2007r
              w  sprawie  nieruchomości  przeznaczonej  do  dzierżawy w
              trybie  bezprzetargowym  na  okres  3  lat


                                      W Y K A Z

nieruchomości  rolnej  położonej  w  Wójeczce  przeznaczonej   do  dzierżawy

Nieruchomość

1.Działka  nr 1029

2.Własność  - Gmina  Pacanów  -  D SP .IV.7710-125/03 - WS  

3.Powierzchnia  0. 40ha

4. Nieruchomość  rolna  położona  w  Wójeczce

5.Brak  planu  -   w   ewidencji  gruntów  zapisana  w  części jako  rolny   w  

pozostałej  części  jako  pastwisko

6.Termin  płatności  -  raz  do  roku  do  15  września 

7.Wysokość  czynszu  dzierżawnego   -    103  kg  pszenicy

8. Stawka  czynszu  dzierżawnego będzie  waloryzowana  corocznie  wskaźnikiem

wzrostu cen  towarów  i  usług  ogłaszanych  przez  GUS

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

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji   przez  okres  21  dni  od  9 listopada  2007 do  30 listopada  2007r


                                           
WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

