ZARZĄDZENIE nr 32/2005
Wójta Gminy Pacanów 
z dnia 14 lipiec 2005r

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142 z 2001r poz. 1591/ i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2004r Dz. U. Nr 261.poz.2063 oraz o wykonaniu uchwały Nr XXIX/158/2005 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 28 stycznia 2005r w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Uchwały Rady Gminy Pacanów
Nr XXXII/172/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego za użytkowanie gruntów Gminy a także uchwały Nr XXXIV/177/2005 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 29 czerwca 2005r w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za użytkowanie placu położonego w Pacanowie
§1
Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości gruntowe wymienione w wykazach stanowiących załączniki Nr 1,2,3 niniejszego zarządzenia.
§2
Traci moc załącznik Nr l Zarządzenia Nr 12/2005 Wójta Gminy w Pacanowie
§3
Wykaz o którym mowa podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Pacanowie.
§4
Zarządzenie qwchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Mgr inż. Henryk Kwas
























Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr 32/2005 
Wójta Gminy w Pacanowie
z dnia 14 lipca 2005r 
w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 
w trybie bez przetargowym na okres 3 lat

WYKAZ

nieruchomości gruntowej położonej w Pacanowie przeznaczonej do dzierżawy Nieruchomość
1.Działka nr 1912
2.Własność Gminy Pacanów -Decyzja Nr 1/93
3.Powierzchnia - 8 metrów kwadratowych
4.Nieruchomość gruntowa położona w Pacanowie - grunt pod lokalem handlowym"
5.Brak planu - w ewidencji gruntów zapisana jako budowlana zakrzewiona 
6.Temin płatności - do ostatniego dnia każdego miesiąca 
7.Wysokość czynszu dzierżawnego – 48.0zł
....................................................................................................................................................
Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni wdniach od 14 lipca do 4 sierpnia 2005r

































Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2005 
Wójta Gminy w Pacanowie 
z dnia 14 lipca 2005r 
w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 
w trybie bez przetargowym na okres 3 lat

WYKAZ

nieruchomości gruntowej położonej w Pacanowie przeznaczonej do dzierżawy
Nieruchomość
l.Działka nr 1912
2.Własność Gminy Pacanów - Decyzja Nr 1/93
3.Powierzchnia - 32 metry kwadratowe
4.Nieruchomość gruntowa położona w Pacanowie - grunt pod kioskami „Ruch"
5.Brak planu - w ewidencji gruntów zapisana jako budowlana zakrzewiona 
ó.Termin płatności - do ostatniego dnia każdego miesiąca 
7.Wysokość czynszu dzierżawnego -192.0zł
...................................................................................................................................................
Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni w dniach od 14 lipca do 4 sierpnia 2005r

































Załącznik Nr 3 do zarządzenia 32 /2005 
z dnia 14 lipca 2005r w sprawie ogłoszenia 
wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do wydzierżawienia w trybie bez przetargowym na okres 3 lat


Termin płatności czynszu- raz do roku do 15 września
 Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni od 14 lipca do 4 sierpnia 2005r.


