



ZARZĄDZENIE  nr 124 /2007

Wójta  Gminy  Pacanów
z  dnia  16  listopad  2007r

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do  sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym


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  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  XIII /63/2007  Rady  Gminy w  Pacanowie  z dnia  29  czerwca  2007r w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż   nieruchomości  zabudowanej  położonej   w  Pacanowie  w  drodze  bezprzetargowej

§1

Przeznacza  się  do  sprzedaży  udział  w  1/2 części nieruchomości  zabudowanej  wymienionej  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, w  prasie  lokalnej, a  także  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy 

§3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop
                          


Załącznik  Nr 1  do  Zarządzenia  Nr  124 /07 Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia   16  listopada 2007r.  w sprawie ogłoszenia wykazu   nieruchomości  przeznaczonych do  sprzedaży w  trybie  bezprzetargowym .
                                                
                                                W  Y  K  A  Z


nieruchomości   położonej   w    Pacanowie  przeznaczonej do  sprzedaży:

Nieruchomość

1. 1/2  udziału  w  działce  nr 1333 
2. Własność udziału  -  Decyzja  Nr GG. VI.A-7413/51/1/97
3. Powierzchnia  0,13 ha
4. Nieruchomość  położona  w  Pacanowie 
5. Brak  planu   -  według  oznaczenia  w  ewidencji  gruntów  działka  jest  zapisana  w  
części   jako  zabudowana  w  pozostałej  części  jako  sad
6.Cena  udziału 1/2  części  nieruchomości  wynosi               35000,00 zł
    w  tym  
   wartość  udziału  1/2  części  gruntu   -   19780,00   
   wartość  udziału 1/2  części  budynków   11770,00                   
   wycena    i  inne  koszty                            3450,00 zł
7.Wyżej  opisana  nieruchomość  zabudowana  została  przeznaczona  do  sprzedaży  na                                 rzecz  współwłaściciela.
8/ Współwłaściciel   któremu przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości   winien z  mocy  wyżej  powołanej  ustawy   złożyć wniosek  o  nabycie  nieruchomości  w  terminie  6  tygodni od  dnia  wywieszenia  niniejszego  wykazu  
9/ Cena  nieruchomości  podlega  zapłacie  nie  później  niż  do  dnia  zawarcia  aktu  notarialnego
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                      
    
  Wykaz  podlega  wywieszeniu  przez  okres  21  dni  od  16  listopada  do  7 grudnia  2007r

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop




                                           

    

