
ZARZADZENIE nr/S /2018 

Wojta Gminy Pacanow 
z dnia 12 luty 2018r 

w sprawie ogtoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do dzieiiawy 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 
0 samorzqdzie gminnym /j.tz 2017r poz.1975/ i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r 0 gospodarce nierucliomosciami/tekstjednolityz 2018rpoz. 121/oraz w 
wykonaniu uchwaty Nr L/256/2018 Rady Gminy w Pacanowie zdnia 9 luty 2018r 
w sprawie wyrazenia zgody na dzierzaw? na czas nieokreslony w trybie bez 
przetargowym cz^sci dziatki nr 591 o pow.1,31 m̂  potozonej w Ratajacti Karskicti 
oraz cz^sci dziatki nr 1967/1 o pow.1,31 m̂  potozonej w Pacanowie stanowî cycti 
wtasnosc Gminy Pacanow 

§1 

Przeznacza si§ do dzierzawy nieructiomosc drogow^ 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. W prasie, w Bip, zwyczajowo przyĵ te., 

§3 

Zarzq̂ dzenie wctiodzi w zycie z dniem podĵ cia. 



Zatqcznik Nr1 do zarẑ dzenia Nr̂ /2018 
Wojta Gminy Pacanow z dnia 12 luty 2018r w 

sprawie ogtoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do 
wydzierzawienia pod kontener z odziez^ uzywanq̂  

w trybie bez przetargowym na czas nieokreslony 

nieruchomosci drogowej polozonejw Pacanowie 
Nieruchomosc; 
1. Cz§sc dziaiki nr 1967/1 
2. Wlasnosc Gminy Pacanow -DIG.IN.7723-51-10/10 WS 
3. Powierzchnia dzierzawy -1,31m^ 
4. Nieruchomosc drogowa polozona w Pacanowie 
5. Brak planu - w ewidencji gruntow zapisana jako droga 
6/Termin zagospodarowania nieruchomosci - nie dotyczy 
7/Wysokosc czynszu za dzierzawy gruntu pod kontenerem rocznie 295,20 zt brutto. 
8/Wysokosc stawek procentowych optat z tytutu uzytkowania wieczystego - nie dotyczy. 
9./Zasady aktualizacji optat nie dotyczy. 
10/Grunt do oddania w dzierzawy na czas nieokreslony 
11/.Cena nieruchomosci nie dotyczy 
12.Wysokosc stawek procentowych optat z tytutu uzytkowania wieczystego -
nie dotyczy. 
13/.Terminy wnoszenia optat - raz w roku do 30 pazdziernika 
14/Nieruchomosc do sprzedania w drodze przetargu nieograniczonego - nie dotyczy 
15/.Termin do ztozenia wniosku przez osoby, ktorym przystugujepierwszehstwo 
w nabyciu nieruchomosci uptywa nie dotyczy 

Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni od 12 lutego 2018r 
do 5 marzec 2018r 

WYKAZ 


