
ZARZADZENIE nr 

Wojta Gminy Pacanow 
z dnia 12 grudnia 2016r 

w sprawie ogtoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 nnarca 1990 r 
0 samorzadzie gminnym / z 2016r poz.446 ze zmianami/ i art.35ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami/tekst jednolity Dz. U. z2015r 
poz. 1774 z poz. zmianami / oraz w wykonaniu uchwaly Nr XXI/111/16 Rady 
Gminy w Pacanowie zdnia 5 lutego 2016rw sprawie okreslania zasad nabycia, 
zbycia i obciq̂ zania nieruchomosci gruntowych oraz wydzierzawiania i najmu na 
okres dtuzszy niz trzy lata 

§1 

Przeznacza si^ do dzierzawy nieruchomosc roln^ wymienion^ w wykazie 
stanowî cym zat̂ cznik Nr 1 niniejszego zarz^dzenia. 

§2 

Wykaz o ktorym mowa podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogtoszen 
w Urẑ dzie Gminy w Pacanowie wprasie lokalnej, zwyczajowo przyĵ te w Bip 

§3 

Zarẑ dzenie wchodzi w zycie z dniem podĵ cia. 



Zat̂ cznik Nr 1 do zarẑ dzenia Nr 154/16 
Wojta Gminy Pacanow z dnia 12 grudnia 2016r w 

sprawie ogtoszenia wyl̂ azu nieructiomosci przeznaczonej do 
. wydzierzawienia w trybie bez przetargowym na ol̂ res 3 lat 

i/y y K 4 z 

nieructiomosci rolnej potozonejw Karsacti Dolnycti gmina Pacanow 
Nieructiomosc; 

1. Dziatka nr 196/3 
2. Wtasnosc Gminy Pacanow ujawniona w KW. KM B/00056270/7 
3. Powierzctinia - 0,98ha 
4. Nieructiomosc - rolna potozona w Karsacti Dolnych 
5. Brak planu - w ewidencji gruntow byta jako teren niezabudowany. 
6/Termin zagospodarowania nieructiomosci - nie dotyczy 
7/Wysokosc czynszu za dzierzawy gruntu -cena 204 kg pszenicy 
Stawka czynszu dzierzawnego gruntu b̂ dzie waioryzowana corocznie jako sum§ 
czynszu naleznego wyrazonego w rownowartosci pienî znej odpowiedniej ilosci 
pszenicy przejmuĵ c do przeliczeh srednî  krajow^ cen^ skupu pszenicy na 
podstawie obwieszczen Prezesa Gtownego Urẑ du Statystycznego 
8. Cena nieructiomosci - nie dotyczy 
9. Wysokosc stawek procentowych optat z tytutu uzytkowania wieczystego - nie 
dotyczy. 
10//Wysokosc optat z tytutu uzytkowania , najmu lub dzierzawy - nie dotyczy. 
11. Zasady aktualizacji optat nie dotyczy. 
12. Grunt do oddania w dzierzawy na okres 3 lat 
13. Nieruchiomosc do sprzedania w drodze przetargu nieograniczonego - nie 
dotyczy 
14. Termin do ztozenia wniosku przez osoby, ktorym przystuguje pierwszehstwo 
w nabyciu nieruchomosci uptywa nie dotyczy. 

Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni od 12 grudnia do 2 
stycznia 2017r 


