
ZARZADZENIE nr 

W5jta Gminy Pacan6w 
z dnia 28 czerwca 2013r 

w sprawie ogloszenia wykazu nienichomosci 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 gminnym /Dz. U z 2013r poz. 594/ i art.35 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r o gospodarce nienichomosciami tekst jednolity z 201 Or 
Dz. U. Nr 102. poz. 651 z pozniejszymi zmianami/ oraz w wykonaniu 

^ uchwaly Nr XXXIX/247/2013 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 12 
czerwca2013rw sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz lokali mieszkalnych 
polozonych w Biechowie po bylym O^rodku Zdrowia. 

§1 

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

§2 

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

§3 



Zafqcznik Nr l do zarzqdzenia Nr ^^/2013 
W6jta Gminy Pacanow z dnia 28 czerwca 2013 r w 
sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci lokalowej w 
Ixidynku mieszkalnym i»zeznaczonej do sprzedazy 

w dixxlze (Hzetargu nieograniczonego 

WYKAZ 

nienichomosci lokalowej w budynku mieszkalnym pdozonym w Biechowie 

po bylym Osrodku Zdrowia przeznaczonym do sprzedazy 

Nieruchomosc; 

LDziaJka nr 3223/2 

2. W}asnosc Gminy Pacanow - ujawniona w KIlB/00056270/7 

3. Udzial nabywcy lokalu w c z ^ i wspolnej budynku i gruntu o pow 0,0664 ha 

wynosi 10621/21852 cz§sci. 

4. Povwerzchnia lokalu mieszkalnego Nr 3 - 106,21 m^ 

4. Nimichomosc lokalowa polozona w Biechowie 

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

6/Cena nienichomosci lokalu mieszkalnego 37900,0zt 

- wartosc rynkowa lokalu 37300.0 zi 
Mieszkalnego 
wycena 600,0 brutto 

7/ Wysokosc czynszu za dzierzawf gruntu nie dotyczy 
S.Tenran zagospodarowania nieruchomo^l - nie dotyczy 
9. Wysoko^ stawek procentowych oplat z tytuhi uiytkowania wieczystego -
nie dotyczy. 
10. Wysoko66 opiat z tytuhi u^owania , najmu, dzieriawy - nie dotyczy 
11. Terminy wnoszenia optat - nie dotyczy 
12. Zasady ^aiizacji optat - nie dotyczy. 
13/Nieruchomo^ do sprzedania w drodze przetargu nieograniczonego - nie dotyczy 
14. Temin do ztozenia wniosku przez osoby, kt6rym przyshjguje pierwszefistwo 
w nabyciu nieruchomoSci uplywa nie dotyczy 

Wykaz ttiniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni od 28 czerwca 2013r^ 
19 lipca 2013r 


