
Wojta Gminy Pacanow 
z dnia 27 czerwca 2018r 

w sprawie ogtoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy 
w drodze przetargowej 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 
0 samorz^dzie gminnym /Dz. Uz 2017r poz. 1875 ze zmianami/i art.35 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami/tekst jednolity z 2018r poz. 121 ze zmianami / oraz 
w wykonaniu uchwaty Nr LIII/282/2018 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 26 maja 2018rw 
sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci rolnej polozonej w Biniqtkach gmina 
Busko Zdroj w drodze t)ezprzetargowej 

Zarz^dzam co nast^puje 

§1 

Przeznacza s\q do sprzedazy w drodze bezpretargowej 5/8 niewydzielonej czesci nieruchomosci 
rolnej wymienionej w wykazie stanowiqcym zatqcznik Nr 1 niniejszego zarz^dzenia. 

§2 

Wykaz o ktorym mowa podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogtoszeii w Urzedzie 
Gminy w Pacanowie w prasie lokalnej, zwyczajowo przyjete na stronach internetowych Urzedu 
Gminy w Pacanowie 

§3 

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



Zaiqcznik Nr1 dozarzqdzenia N r ^ 1 8 
Wojta Gminy Pacanow z dnia 27 czerwca 2018 r wsprawie ogtoszenia wykazu nieruchomosci 
przeznaczonych do sprzedazy w trybie bezprzetargowym dia jego wspohwtasciciela. 

nieruchomosci rolnej pdozonejw Binî tkach gmina Busko Zdroj 

Nieruchomosc; 

I .Dzialka nr 323 wspotwiasnosc Gminy Pacanow w 5/8 cz 

2. Wsp6lwtasnosc Gminy Pacanow -ujawniona w KI1B/00027423/3 

3. Powierzchnia 0,1903ha 

4. Nieruchomosc rolna pdozona w Bini£|tkach 

5. Brak planu - wewidencji gruntow zapisana jako teren rolny 

e.Cena nieruchomosci 2250,00 
7 Wartosc nieruchomosci wedlug operatu z wyceny 1800,00zl 
S.Termin zagospodarowania nieruchomosci - nie dotyczy 
9/ Wysokosc czynszu za dzierzaw? gruntu pod garazem miesî cznie - nie dotyczy 
lO.Wysokosc stawek procentowych optat z tytuJu uzytkowania wieczystego - nie dotyczy. 
I I .Wysokosc opiat z tytutu uzytkowania, najmu lub dzierzawy - nie dotyczy 
12. Zasady aktualizacji optat - nie dotyczy 
13. Grunt do oddania w dzierzaw? nie dotyczy 

l/Vyiraz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni od 27 czerwca 2018r do 18 lipca 
2018r. 

WOJT -


