
ZARZADZENIE Nr/40f2014 
Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 18 wrzesnia 2014 

w sprawie ogtoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych 
do sprzedazy na rzecz uzytltownika wieczystego 

Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 
0 samorz^dzie gnninnym / jednolity tekst z 2013rpoz.594 z pozniejszynni 
zmianami/ art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomo^ciami 
/tekstjednolityz2014r poz. 518/oraz w wykonaniu uchwaly Nr LV/340/2014/Rady 

^ Gminy w Pacanowie z dnia 5 wrzesnia 2014rw sprawie zbycia nieruchomosci 
polozonej w Pacanowie na rzecz uzytkownika wieczystego 

§1 . 

Przeznacza si? do sprzedazy na rzecz jej uzytkownika wieczystego grunt pod 
zabudowaniami wymieniony w wykazie stanowi^cym zat^cznik Nr 1 niniejszego 

f.,.*^. - zarz^zenia. 

§2 

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

' ^ ^ §3 

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

f 



* 

Za^cznik Nr 1 do Zarza[dzenia Nr /^Q20U 
W6jta Gminy w Pacanowie z dnia 18 wrzesnia 2014r w sprawie 
ogtoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy 
dia uzytkownika wieczystego. 

WYKAZ 

nieruchomosci pod zabudowaniami pdozonej w Pacanowie przeznaczonej do 
sprzedazy 
Nieruchomos6 

^ LDziatki nr 2108/14,2108/15 ujawnione w Ksi^dze Wieczystej KI1B/00055943, 
Wieczystej KlIB/00032455 
2. Powierzchnia gruntu 0,76 ha 
3. Nieruchomosc zabudowana pdozona w Pacanowie 
4. Brak planu - wedlug oznaczenia w ewidencji gruntow dziatki s^ zabudowane 
5. Termin zagospodarowania nieruchomosci - nie dotyczy 
e.Cena nieruchomosci 82245zt brutto 

w tym Vat 23% 
7. Wysokosc stawek procentowych opiat z tytulu uzytkowania wieczystego - nie 

Dotyczy. 
8. Wysokosc opIat z tytulu uzytkowania , najmu, dzierzawy - nie dotyczy 
G.Terminy wnoszenia opIat - nie dotyczy 
10. Zasady aktualizacji opIat - nie dotyczy. 
11, Nieruchomosc do sprzedania na rzecz uzytkownika wieczystego 
12Termin do ztozenia wniosku przez osoby, ktorym przystuguje pierwszertstwo 
W nabyciu nieruchomosci uplywa nie dotyczy 

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni od 18 wrzesnia 2014r do 9 
pazdziernika 2014r. 


