
ZARZADZENIE nr^P/2013 

W6jta Gminy Pacan6w 
z dnia 28 czerwca 2013r 

w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych 
do dzieriawy 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r 
0 samorzadzie gminnym /Dz. U N r 142 z 200Ir poz. 1591 ze zmianami/ 
1 art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami 

/tekstjednolity z2010r Dz. U. Nr 102. poz. 651 ze zmianami / oraz w 
^ wykonaniu uchwaJy Nr XXXIX/250/2013 Rady Gminy w Pacanowie z 

dnia 12 czerwca 2013rw sprawie wyrazenia zgody na dzierzawy na okres 
lOlatw trybie bezprzetargowym dzialkinr 1029o pow.0.40ha stanowi^cej 
wlasnosc Gminy Pacanow polozonej w Wojeczce 

§1 

" Przeznacza si? do dzierzawy nieruchomosc roln^ wymienion^ w wykazie 
stanowi^cym zal^cznik Nr 1 niniejszego zarz^dzenia. 

§2 

Wykaz o kt6rym mowa podlega wywieszeniu na okres 21 dni 
na tablicy ogloszen w Urz^dzie Gminy w Pacanowie. 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 



Zal^nik Nr 1 do zarzqdzenia Nr /2013 
W6jta Gminy Pacan6w z dnia 28 czCTwca 2013 r w 
)̂rawie ogioszenia wykazu nienichomosci przeznaczonych do 

wydzieilawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat 

W Y K A Z 

nieruchomosci rolnej pcrfozonej w Wojeczce 

Nieruchomosc; 

IDzialka nr 1029 
2. Wlasnosc Gminy Pacan6w - D.SP.IV.7710.125.03 - WS 
3. Powierzchnia 0,40 ha 
4. Nieruchomosc rolna potozona we wsi Wqjeczka 
5. Brak planu - w ewidencji gruntow byte jako teren w czfsci rolny 

w cẑ sci teren pastwisk 
6/ Wysokosc czynszu za dzierzawy gruntu rocznie 103 kg pszenicy 
Stawka czynszu dzierzawnego gruntu b^zie waloryzowana corocznie jako sum? czynszu 
naleznego wyrazon̂  w rownowartosci pienî znej odpowiedniej ilosci pszenicy przyjmuĵ c 
do przeliczen srednî  krajoŵ  cen? skupu pszenicy na podstawie obwieszczen Prezesa 
Gl6wnego Urẑ du Statystycznego 
7. Termin zagospodarowania nieruchomo^i - nie dotyczy 
8. Cena nieruchomo^i nie dotyczy 

9. Wysoko^ stawek procentowych optat z tytutu u2ytkowania wieczystego -
nie dotyczy. 
10. Wysoko^ optat z tytutu utytkowania ,n£ymu, dzierzawy - nie dotyczy 
11. Terminy wnoszenia optat - nie dotyczy 

12. Zasady aktualizacji optat - nie dotyczy. 
13/Nieruchomo^ do sprzedania w drodze przetargu nieograniczonego - nie dotyczy 
U . Termin do ztoienia wniosku przez osoby, ktbrym przystuguje pienvszertstwo 
W nabyciu nieructiomosci uptywa nie dotyczy 

Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dm od 28 czerwca 2013r do 
19 lipca 2013 

nfgr Wieslafv Sk0 


