
ZARZADZENIE nr^P3/2015 

Wojta Gminy Pacanow 
z dnia 11 grudnia 2015r 

w sprawie ogtoszenia wyltazu nieruchomosci przeznaczonych 
do najmu 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 
0 samorẑ dzie gminnym /t.j z 2015r poz. 1515 ze zmianami/ i art.35 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nierucliomosciami/tekstjednolityz2015r poz. 
1774/oraz w wykonaniu uchwaty Nr XXIX/158/2005 Rady Gminy w Pacanowie z 
dnia 28 stycznia 2005r w sprawie okreslania zasad nabycia, zbycia i obcî zania 
nieruchomosci gruntowych oraz wydzierzawiania i najmu na okres dtuzszy niz trzy 
lata i w wykonaniu Uchwaty Rady Gminy Nr LII/235/2009 Rady Gminy Pacanow 
z dnia 28 pazdziernika 2009r w sprawie zmiany uchwaty Rady Gminy Pacanow 
Nr XLIX/236/2006 zdnia 30czerwca 2006r „w sprawie ustalenia stawek czynszu 
najmu lokali uzytkowych na terenie Gminy Pacanow". 

§1 

Przeznacza si§ do najmu nieruchomosc lokal uzytkowy (garaz) w wykazie 
stanowî cym zat̂ cznik Nr 1 niniejszego zarz^dzenia. 

§2 ' 

Wykaz o ktorym mowa podlega wywieszeniu na okres 21 dni 
na tablicy ogtoszeh w Urẑ dzie Gminy w Pacanowie. 

§3 

Zarẑ dzenie wchodzi w zycie z dniem podĵ cia. 



Zat£[cznik Nr1 do zarẑ dzenia 
Wojta Gminy Pacanow z dnia 11 grudnia 2015 r w 
sprawie ogtoszenia wykazu lokalu garazowego przeznaczonych do 
najmu w trybie bez przetargowym na okres 3 lat 

WYKAZ 

nieruchomosci lokaiowej garazowej pdozonejw Pacanowie przeznaczonej do najmu 
Nieruchomosc; 
LLokal uzytkowy( garaz) w Pacanowie na dzialce nr 1322/2 (Teren bylej Lecznicy zwierz t̂) 
2.Wtasnosc Gminy Pacanow w 8190/38090 czesci - ujawniona w KW KI1B/00069049/3 
S.Powierzchnia lokalu uzytkowego garazowego do najmu 27m^ 
4. Wysokosc czynszu za najem lokalu uzytkowego (garazowego) miesî cznle 3.0zt) plus Vat 

za 1m̂  
5. Brak planu - w ewidencji gruntow dziatka nr 1322/2 jest zapisana jako teren zabudowany 
6/Termin zagospodarowania nieruchomosci nie dotyczy 
7/Wysokosc stawek procentowych optat z tytutu uzytkowania wieczystego nie dotyczy 
8/Wysokosc optaty z tytutu najmu 99,63 brutto miesi?cznie 
9. Termin platnosci czynszu do 10 dnia danego miesî ca 
10. Zasady aktualizacji opiat - Zarzq̂ dzenie Wojta 
11/ Lokal do oddania w najem na okres 3 lat 

Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni od 11 grudnia 2015r do 1 stycznia 
2015r 


