
ZARZADZENIE nr ^^/2013 
Wojta Gminy Pacan6w 
z dnia 28 czerwca 2013r 

w sprawie ogtoszenia wyliazu nierucliomosci przeznaczonej 
do sprzedazy w drodze przetargu nieograniczonego 

Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 
0 samorẑ zie gminnym /Dz.Uz 2013r poz.594/i art.35ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r 0 gospodarce nieruchomosciami /tekstjednoiityz2010r Dz. U. Nr 102. poz. 
651 ze zmianami/oraz w wykonaniu uchwaly Nr XXXIX/248/2013 Rady Gminy w 
Pacanowie zdnia 12 czerwca 2013rw sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz 
nieruchomosci pdozonych w Sroczkowie, Karsach Dolnych.Ratajach Stupskich, 
Pacanowie 

Przeznacza s\q do sprzedazy w drodze przetargu nieograniczonego 
nieruchomo6c zabudowan̂  fundamentem wymienion̂  w wykazie stanowî ym 
zâ ẑnik Nr 1 niniejszego zarẑ zenia. 

Wykaz o ktorym mowa podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogtoszen 
w Urẑ zie Gminy w Pacanowie. 

§3 

Zarẑ zenie wchodzi w zycie z dniem podĵ ia. 



Zatsicznik Nrl do Zarziidzenia HT /2013 
W6|ta Gminy w Pacanowie z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie 

ogtoszenia wyltazu nierucliomosci przeznaczonej do sprzedazy w drodze 
przetargu nieograniczonego 

nieruchomoSfc rdna poloiona w Sroczkowie przeznaczona do sprzedaiy 

Nlenjchomo66 

1. D z i ^ nr 713 wfasnoSe na podstawie D.GG.V-7510.38.2011 W§ 

2. Powierzchnia gruntu 0,10 ha 

3. Nieruchomô  ẑ udowana fundanentem potoiona w Sroczkowie 

4. Brak planu - wedtug oznaczenia w ewidencji grunt6w dzialka jest niezabudowana 

5. Termin zagospodarowania niemchomô  - nie dotyczy 

6. Cena nieruchomoSd 22974 zl 

7. Wysokô  stawek procentoŵ h optat z tytuhj uiytkowania wieczystego -
nie dotyczy. 
S.Wysokô  optat z tytutu uzytkowania , n^mu, dzierzawy - nie dotyczy 
9. TerTnlny wnoszenia optet - nie dotyczy 
10. Zasady ^aiizaqi optat - nie dotyczy. 
11/Nleruchomo6e do sprzedania w drodze przetargu nieogranrczonego 
12.Termin do ztozenia wntosku przez osoby, ktorym przyshjguje pierwszeiistwo 
W nabydu nieruchomosci uplywa nie dotyczy 

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni od 28 czerwca 2013 do 19 lipca 2013r. 

WYKAZ 

Wycena 
W ^ ^ ryrycowa prawa nieruchomô i 
Plus podatek VAT 

600,0 
1380,0 
317.4 

mgr WieslaUskop 

I 


