
ZARZADZENIE nr/P/2016 

Wojta Gminy Pacanow 
z dnia 12 luty 2016 r 

w sprawie ogloszenia wyl̂ azu nieruchomosci przeznaczonej do dzieiiawy 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 
0 samorẑ dzie gminnym /Dz. U z 2015r poz. 1515 z pozniejszymi zmianami/ i 
art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997ro gospodarce nieruchomosciami / Dz. U z 
2015r poz. 1774 z pozniejszymi zmianami / w wykonaniu Ucliwaty Rady Gminy 
Pacanow Nr XXI/109/2016 z dnia 5 lutego 2016r w sprawie wyrazenia zgody na 
dzierzaw^ na okres 5lat w trybie bezprzetargowym dziatki nr 1656 o pow.0.03 in a 
stanowiq̂ cej wtasnosc Gminy Pacanow pdozonej w Pacanowie i w wykonaniu 
Uchwaty Nr LXVII/321/10 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 22 wrzesnia 2010 r. 
w sprawie zmiany Uchwaty Rady Gminy Pacanow Nr XII/58/2007 z dnia 29 maja 
2007r w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierzawione grunty i w 
wykonaniu zarẑ dzenia Nr 196/2012 w sprawie okreslenia minimalnej stawki 
czynszu dzierzawy gruntu. 

Przeznacza s\q do dzierzawy nieruchomosc roln^ wymienion^ w wykazie 
^ stanowî cym zal̂ cznik Nr 1 niniejszego zarzq̂ dzenia. 

Wykaz o ktorym mowa podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogtoszeti 
w Urẑ dzie Gminy w Pacanowie. ,w bipie ,w prasie lokalnej .zwyczajowo przyĵ te. 

§1 

§3 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podĵ cia. 



ZalJicznik Nr 1 do zarzjidzenia Nr /2016 
Wojta Gminy Pacanow z dnia 12 luty 2016 r w sprawie 

ogtoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy 

WYKAZ 

1 Dziatka nr 1656 
2. Ksî ga wieczysta Nr 55357 
3 Powierzchnia dziaiki - 0,03ha 
4. Wtym powierzchnia pod reklam§ 10m2 
5. Potozenie -w Pacanowie 
6. Przeznaczenie -brak planu - w ewidencji gruntow zapisana jako teren pod zabudow?. 
7/Termin zagospodarowania nieruchomosci - nie dotyczy 
8/Wysokosc czynszu za dzierzawy gruntu pod reklam^ miesî cznie 10,0 zl plus Vat brutto . 
9/ Wysokosc czynszu za dzierzawy gruntu rocznie - 20.0zl 
10/Wysokosc stawek procentowych opIat z tytulu uzytkowania wieczystego - nie dotyczy. 
11./Zasady aktualizacji optat nie dotyczy. 
12/Grunt do oddania w dzierzawy na okres 5 lat 

Wykaz niniejszy podlega publlkacji przez okres 21 dni od 12 luty 2016r do 4 marca 
2016r 


