
ZARZADZENIE nr /2013 

W6jta Gminy Pacan6w 
z dnia 28 czerwca 2013r 

w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych 
do sprzedazy w drodze przetargu nieograniczonego 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 
o samorz^dzie gmiimym /Dz. U z 2013r poz. 594/ i art.35 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami tekst jednolity z 201 Or 
Dz. U. Nr 102. poz. 651 z pozniejszymi zmianami/ oraz w wykonaniu 
uchwaty Nr XXXIX/247/2013 Rady Gminy w Pacanowie zdnia 12 
czerwca 2013rw sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz lokali mieszkalnych 
polozonych w Biechowie po bylym Osrodku Zdrowia. 

Przeznacza si? do sprzedazy w drodze przetargu nieograniczonego lokal 
mieszkalny wymieniony w wykazie stanowi^cym zal^cznik Nr 1 niniejszego 
zarz^enia. 

§2 -̂ ""̂ -"̂  

Wykaz o ktorym mowa podlega wywieszeniu na okres 21 dni 
na tablicy ogloszen w Urz^dzie Gminy w Pacanowie. 

§3 

Z ârẑ dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 



Wqjta Gminy Pacanow z dnia 28 czerwca 2013 r w 
siMawie ogloszenia wykazu nieruchomosci Icrfcalowej w 
Inidynku mieszkalnym jMzeznaczooej do sprzedazy 

w drodze |vz^gu nieograniczonego 

IV r K A z 

nimichomosci lokalowej w budynku mieszkalnym polozonym w Biechowie 

po bylym Osrodku 2yrowia przeznaczonym do sprzedazy 

Nieruchomosc; 

1. DziaHca nr 3223/2 

2. Wiasnosc Gminy Pacanow - ujawniona w KIlB/00056270/7 

3. Udzial nabywcy lokalu w cz^i wspolnej budynku igruntu o pow. 0,0664ha 

wynosi 5954/21852 cẑ sci. 

4. Powierzchnia lokalu mieszkalnego Nr 1 - 59,54 m̂  

4. Niaiichoniosc lokalowa poiozona w Biechowie 

5. Brak planu - w ewidencji gruntow zapisana jako nieruchomosc zabudowana 

6/Cena nieruchomosci lokalu mieszkalnego 21500,0zl 

- wartosc rynkowa lokalu 20900.0 zl 
Mieszkalnego 
wycena 600,0 brutto 

7/ Wysokosc czynszu za dzierzaw? gruntu nie dotyczy 
8. Termin zagospodarowania nienjchomoSci - nie dotyczy 
9. Wysolco§6 stawek procentowych opfat z tytuhi uzytkowania wieczystego -
nie (totyczy. 
10. WysokoSc optet z tytuhj uzytkowania . najmu, dziertawy - nie dotyczy 
11. Terminy wnoszenia oplat - nie dotyczy 
12. Zasady aktualizaqi oplat - nie dotyczy. 
13/Nieruchomosc do sprzedania w drodze przetargu nieograniczonego - nie dotyczy 
14. Termin do ztozenia wntosku przez osoby, Idbrym przystuguje pierwszeftstwo 
w nabydu nieruchomotei uptywa nie dotyczy 

Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni od 28 czerwca 20l3r 
19 lipca 2013r 

mŝ  Wies/aw Skop 


