
Uchwaki Nr XXXIX/247/2013 
Rady Gminy Pacan6w 

z dnia 12 czerwca 2013 r 

w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz lokafi mieszkalnych poloionych w 
Biechowie po bylym O ^ k u Zdrowia 

Na podstawie afl18 ust2 pkt9 Irtera „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o 
samorz^zie gminnym(^. Dz. U. z 2013 poz594 /oraz art l l ust2 art13usL1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomoSciami (̂ . Dz. U. z 201 Nr102 
poz.651 ze zmiananv) Rada Gminy Pacan6w uchwala co nast^uje; 

1/Wyraia zgod? na sprzedai przez Gmin? Pacan6w: w tryl)ie przetargowym tokalu 
mieszk^nego nr 1 zaneszkatego przez najemc^ z c z ^ i ^ udziahi gruntu wydzietonego 
do z^mowanej powierzchni tokdu usytuowanego w tHidynku potozonym 
w Biechowie posadowranym na nieruchomoSci oznaczonej jako dzialka nr 3223/2 o pow 
0,0664ha,kt6rego odr^bna wtasno^ zostala ustanowiona na podstawie art? ustawy z 
dnia 24 czerwca 1994r owtasnotei lokali(Dz.U z 2000 Nr 80, poz.903 ze zm.) 
2/Wyraza zgod§ na sprzedaz przez Gmin^ Pacandw: w trybie przetargowym k)kalu 
mieszkalnego nr 2 zamieszketego przez n^emc§ z c z ^ ^ udziahi gruntu wydzletonego 
do Zeimowanej powierzchni \okaiu usytuowanego w budyi^u potoionym 
w Biechowie posadowk>nym na nieruchomo^i oznaczonej jako dzialka nr 3223/2 o pow 
0,0664ha,kt6rego odr§bna wlasno^ zost^ ustanowbna na podstawie a t7 ustawy z 
dnia 24 czerwca 1994r owlasno^ tokali {tekstjedn.z 2000r Nr 80, poz.903 ze zm) 
3 Wyraia zgod^ na sprzedai przez Gmin^ Pacan6w: w trybie przetargowym k)kalu 
mieszk^nego nr 3 z c z ^ ^ i ^ udziahi gruntu wydziek)nego do Zê mowanej powierzchni 
tokalu usytiK)wanego w budyr^u potozonym w Biechowie posadowtonym na 
nieruchomoSci oznaczonej jako dzialka nr 3223/2 o pow 0,0664ha,kt6rego odr^na 
wlasno^ zostala ustanowtona na podstawie ait7 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o 
wlasnoSci tokali (tekstjedn. Dz. U .z 2000r Nr 80, poz.903 ze zm) 

§1 

§2 
Wykonanie uchwaly powierza si^ W6jtowi Gminy. 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^ia. 

PftiEWODNICMtY 
Bpihr Grainy 



Uchwala Nr XXXI)(/247/2013 
Rady Gminy Pacan6w 

z dnia 12 czenrca 2013 r 

w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz tokai mieszl̂ alnych pdoionych w 
Biechowie po bylym Oirodliu Zdrowia 

Na podstawie arl18 ust2 pkt9 Irtera „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o 
samorz^dzie gminnym(t Dz. U. z 2013 poz594 /oraz art l l ust2 art13usL1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomoSciami(^. Dz. U.z 201 Nr102 
poz.651 ze zmianan^) Rada Gminy Pacan6w uchwala co nas^puje; 

1/Wyraia zgod? na sprzedai przez Gmin§ Pacan6w: w tryl)ie przetargowym lokalu 
mieszk^nego nr 1 zaraeszkerfego przez najemc^ z c z ^ i ^ udziahi gruntu wydzieionego 
do z^mowanej powierzchni lok^u usytuowanego w tHidynku potozonym 
w Biechowie posadowtonym na nieruchomo^i oznaczonej jako dzialka nr 3223/2 o pow 
0,0664ha,kt6rego odr^bna wtasno^ zostala ustanowtona na podstawie art? ustawy z 
dnia 24 czerwca 1994r owlasnotei lokali(Dz.U z 2000 Nr 80, poz.903 ze zm.) 
2/Wyraza zgod§ na sprzedaz przez Gmin^ Pacan6w: w trybie przetargowym tokalu 
mieszkalnego nr 2 zamieszketego przez n^emc§ z c z ^ ^ udziahi gruntu wydzletonego 
do Zeimowanej powierzchni tokdu usytuowanego w budynku potoionym 
w Biechowie posadowtonym na nieruchomotei oznaczonej jako dzialka nr 3223/2 o pow 
0,0664ha,kt6rego odr^bna wlasno^ zos t^ ustanowtona na podstawie sell ustawy z 
dnia 24 czerwca 1994r owlasno^ tokali {tekstjedn.z 2000r Nr 80, poz.903 ze zm) 
3Wyraia zgodq na sprzedaz przez Gmin§ Pacan6w: w trybie przetargowym tokalu 
mieszkalnego nr 3 z c z ^ ^ i ^ ud z i ^ gruntu wydzletonego do ze^mowanej powierzchni 
tokalu usytuowanego w budyNcu potozonym w Biechowie posadowtonym na 
nieruchomo^ oznaczonej jako dzialka nr 3223/2 o pow 0,0664ha,kt6rego odr^na 
wlasno^ zost£tfa ustanowtona na podstawie £fft7 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o 
wlasno^i tokali (tekstjedn. Dz. U .z 2000r Nr 80, poz.903 ze zm) 

§1 

§2 
Wykonanie uchwaly powierza si^ W6jtowi Gminy. 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^ia. 

PftiEWODNICMCY 


