
ZARZADZENIE nrS€/201B 
Wojta Gminy Pacanow 
z dnia 27 czerwca 2018r 

w sprawie ogtoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do najmu 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r 
0 samorz^dzie gminnym /tj z 2017 poz. 1875 ze zmianami/ i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r 0 gospodarce nierucliomosciami/tekst jednolity z 2018r poz. 121 ze zmianami / oraz w 
wykonaniu uchwaly Nr LIII/285/18 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 26 maja 2018r w sprawie 
wyrazenia zgody na najem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym lokalu uzytkowego ( garazu) 
stanowiacego wlasnosc Gminy Pacanow pdozonego v przy ulicy Dr. Antoniego Gal^zki Nr 11 w 
Pacanowie 

§1 

Przeznacza si? do najmu lokal uzytkowy (garaz) 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 

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



Zat^cznik Nr1 do Zarz^dzenia Nr 86/2018 Wojta Gminy w 
Pacanowie z dnia 27 czerwca 2018rw sprawie lokalu uzytkowego (garazowego) 
przeznaczonego do najmu dia Kierownika Osrodka Zdrowia 

nieruchomosci lol<alowej garazowej polozonej w Pacanowie przeznaczonej do najmu 

Nieruchomosc 
1/.Lokal uzytkowy (garaz) w budynku Niepublicznego Osrodka Zdrowia w Pacanowie 
2/.WIasnosc Gminy Pacanow ujawniona w KW 55357 
3/.Powierzchnia lokalu uzytkowego do najmu wynosi 33,5m^ 
4/.Nieruchomoscgarazowa usytuowana w Pacanowie w budynku na dziatee nr 1315/2opow. 
0,27 ha 
5/Wysokosc czynszu za najem lokalu uzytkowego (garazowego miesiecznie 3,0 zl plus VAT za 
1mkw.)Czynsz platny do 10 dnia danego miesicpa zgory. 
6/.Brak planu - w ewidencji gruntow dzialka nr 1315/2 jest zapisanajako teren zabudowany 
7/Termin zagospodarowania nieruchomosci - nie dotyczy. 
8/Wysokosc stawek procentowych opiat z tytulu uzytkowania wieczystego - nie dotyczy. 
9/Wysokosc opIat z tytulu najmu 123,63 zl brutto miesiecznie' 
10/Zasady aktualizacji opIat nie dotyczy. 
11/Lokal do oddania w najem na okres 5 lat 
12/Czynsz platny do 10 dnia danego miesi^ca. 
13./Termin do ziozenia wniosku przez osoby, ktorym przysluguje pierwszehstwa w nabyciu 
nieruchomosci uplywa nie dotyczy. 

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni od 27 czerwca 2018r do 18lipca2018r. 
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