
ZARZADZENIE nrff^/2017 

Wojta Gminy Pacanow 
z dnia 18 lipca 2017r 

w sprawie ogtoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 
0 samorzadzie gminnym /Dz. U z 2016r poz. 446 z pozniejszymi zmianami/ i art.35 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997ro gospodarce nieruchomosciami / Dz. Uz2016r 
poz. 2147 z pozniejszymi zmianami / w wykonaniu Ucfiwaty Rady Gminy Pacanow 
Nr XXI/111/2016 z dnia 5 lutego 2016r w sprawie okreslania zasad nabycia 
zbycia i obciazania nieruchomosci gruntowych, oraz zarzq̂ dzenia sprawie ustalenia 
stawki czynszu za wydzierzawion^ cz§sc dachu na budynku administracyjnym w 
Pacanowie Nr 62/2017 z dnia 16 maja 2017r 

§1 

Przeznacza si? do dzierzawy cẑ sc dachu na budynku administracyjnym w 
Pacanowie wymienion^ w wykazie stanowiq̂ cym zat̂ cznik Nr 1 niniejszego 
zarzadzenia. 

§2 

Wykaz o ktorym mowa podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogtoszen 
w Urẑ dzie Gminy w Pacanowie. ,w bip ,w prasie lokalnej .zwyczajowo przyĵ te. 

§3 

Zarẑ dzenie wchodzi w zycie z dniem podĵ cia. 

WjOJT cmiHY 

mir Wir/hrm^h^r. 



Zat̂ cznik Nr 1 do zarzsidzenia Nr /2017 
Wojta Gminy Pacan6w z dnia 18 lipca 2017 r w sprawie 
ogtoszenia wyl<azu nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy 

1 Dziaiki nr 1517,1516/3,1529 
2. Ksi?ga wieczysta Nr KiIB/0001789 
3 Powierzchnia dzierzawionej cz^sci dachu 3m^ 
4. Dzierzawa pod urzqdzenia teletechniczne i instalacje telekomunikacyjne 
5. Potozenie- dach budynku administracyjnego Urẑ du Gminy w Pacanowie 
6. Przeznaczenie -brak planu - w ewidencji gruntow zaplsana jako teren zabudowany 
7/Tennin zagospodarowania nieruchomosci - nie dotyczy 
8/Wysokosc czynszu za dzierzawy cz^sci dachu mlesl̂ cznle 150.00zt brutto w tym kwota 
ryczaltowa 40,00zt plus podatek Vat 23% tj 9,90zl za energi? plus opiata za czynsz w 
wysokosci 81,95 zl plus podatek Vat 23% tj. 18,85 
10/Wysokosc stawek procentowych opiat z tytutu uzytkowania wieczystego - nie dotyczy. 
Il./Zasady aktualizacji opiat nie dotyczy. 
12/Oddanie pod dzierzawy cz^sci dachu budynku na okres 3 lat 
13 Czynsz platny miesî cznie w terminie do 30 dnia danego miesî ca 

Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni od 18 lipca 2017r do 8 sierpnia 
2017r 


