
ZARZADZENIE nrm/2013 

Wojta Gminy Pacandw 

z dnia 30 sierpnia 2013r 

w sprawie ogtoszenia wykazu nieruchomoSci przeznaczonych do dzierzawy 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz^dzie gminnym 
/Dz. U Nr 142 z 2001 r poz. 1591 ze zmianami/ i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o 
gospodarce nieruchomosciamiAekst jednolity z 201 Or Dz. U. Nr 102. poz. 651 ze 
zmianami / oraz w wykonaniu uchwaty Nr XXIX/158/2005 Rady Gminy w Pacanowie z 
dnia 28 stycznia 2005r w sprawie okreslania zasad nabycia, zbycia i obci^ania 
nieruchomoSci gruntowych oraz wydzierzawiania i najmu na okres diuzszy niz trzy lata a 
takze uchwaty Nr XXXV/153/2008 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 28 X 2008r w 
sprawie ustalenia stawki czynszu dzierzawnego za uzytkowanie placu potozonego w 
Pacanowie przy ul. Rynek /park/. 

Przeznacza si§ do dzierzawy nieruchomosci gruntowe wymienionew wykazach 
stanowî cych zat̂ czniki Nr 1 niniejszego zarz^dzenia. 

§1 

Wykaz o ktorym mowa podlega wywieszeniu na okres 21 dni 
na tablicy ogloszeh w Urz^dzie Gminy w Pacanowie. 

§3 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 



Zat^cznik N r l d o Zarzitdzenia 
W6jta Gminy w Pacanowie z dnia 30 sierpnia 2013r 
w sprawie nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy w 
trybie bezprzetargowym na olires 3 (at 

nieruchomosci gruntowej potozonej w Pacanowie przeznaczonej do dzierzawy 
Nieruchomosc 
IDzlalka nr 1912 
2. Wlasnosc Gminy Pacanow - ujawniona w KW KI1B/00067592/0 
3. Powierzchnia - lOmetrowkwadratowych 
4. Nieruchomosc gruntowa polozona w Pacanowie ul. Rynek /park/ 

r*̂  grunt pod kioskiem. 
5. Brakplanu - w ewidencji grunt6w zapisana jako budowlana zakrzewiona 
6. Termin ptatnosci - do ostatniego dnia kazdego miesi^a 
7. WysokoS6 stawki czynszu dzierzawnego 7.0 zt plus Vat 23% 
S.Wysokosc czynszu dzierzawnego - 86.0zt brutto miesi^znle 
9. Termin zagospodarowania nieruchomosci - nie dotyczy 
10. Cena nieruchonrrosci - nie dotyczy 
11. WysokoSc stawek procentowych optat z tytutu uzytkowania wieczystego - nie 

dotyczy. 
12. Zasady aktualizacji optat - zmiana uchwaty i zarz^dzenia 
13. Nieruchomosc do sprzedania w trybie przetargu nieograniczonego - nie dotyczy 
14. Termin do ztozenia wniosku przez osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo 
wnabyciu nieruchomoSci uplywa nie dotyczy 

Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni w dniach od 30 sierpnia do 20 
wrzesnia 2013r 


