
ZARZADZENIE nr/f/2018 

Wojta Gminy Pacanow 
z dnia 12 luty 2018 r 

w sprawie ogloszenia wyltazu nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy 

Na pcxjstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz^dzie gminnym / jt. 
Dz. U z 2017r poz, 1975 ze zmianami/ i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce 
nieruchomosciami/tekstjednolity Dz. U.z 2018r. poz.121/oraz w wykonaniu uchwaly Nr 
XXI/111/16 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 5 Iutego2016rw sprawie okreslania zasad nabycia, 
zbycia i obciazania nieruchomosci gruntowych oraz wydzierzawiania i najmu na okres diuzszy 
niz trzy lata 

Zarz^dzam co nast^puje 

§1 

Przeznacza si? do dzierzawy nieruchomosc rolnatwymienion^ w wykazie stanowi^cym zat^cznik 
Nr 1 niniejszego zarzqdzenia. 

§2 

Wykaz o ktorym mowa podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogtoszeri w Urz^dzie 
Gminy w Pacanowie, w prasie, w Bip , zwyczajowo przyj^te 

§3 

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



Zal£icznik Nr 1 do zarz£idzenia Nr dh /18 
Wojta Gminy Pacanow z dnia 12 luty 2018r w 

sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wydzierzawienia w trybie bez 
przetargowym na okres 3 lat dia P. Leszka Korczak 

nieruchomosci rolnej polozonejw Ratajach Karskich gmina pacanow 

Nieruchomosc; 

1. DziaIki nr27/9,27/11,28/4 

2. Wlasnosc Gminy Pacanow - AN. Nr 3056/2016 

3. Powierzchnia 1,5779ha 

4. Nieruchomosc rolna polozona w Ratajach Karskich 

5. Brak planu - wewidencji gruntow zapisana jako teren rolny 

e.Termin zagospodarowania niemchomosci - nie dotyczy 
7/Wysokosc czynszu za dzierzawy gruntu rolnego rocznie 267,47 kg pszenicy 
8.Wysokosc opiat z tytulu uzytkowania wieczystego, najmu lub dzierzawy - nie dotyczy 
9 Zasady aktualizacji opIat - nie dotyczy 
lO.Grunt do oddania w dzierzawy na okres 3lat 
H.Termin wnoszenia opiat-raz do roku do 15 wrzesnia 
12. Gena nieruchomosci - nie dotyczy 
13. Nieruchomosc do sprzedania w drodze przetargu nieograniczonego - nie dotyczy 
14. Ten7iin do ziozenia wniosku przez osoby , ktorym przysluguje pierwszeiistwo w nabyciu 
nieruchomosci uplywa nie dotyczy 

Wy/caz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni od 12 luty 2018r do 5 marca 2018r 


