

ZARZĄDZENIE nr 38 /2007

Wójta Gminy Pacanów
z dnia 14 maja 2007r

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U tj. Nr  142 z 2001r poz. 1591 ze zmianami/  i art.35ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. tj .Nr 261.poz.2063 z 2004r ze zmianami/ oraz w 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.

§1

Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 niniejszego zarządzenia 

§2

Traci moc zarządzenie nr 50 /2006 z dnia 8 grudnia 2006r

§3

Wykaz o którym mowa podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 /2007
Wójta Gminy w Pacanowie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekazania w użytkowanie wieczyste


W Y K A Z

Nieruchomości przeznaczonej do przekazania w użytkowanie wieczyste

1.Działka nr 124/1

2.Własność Gminy Pacanów Decyzja Wojewody Znak  SP.IV.7723-51-1/05

3.Ogólna powierzchnia 0.05ha

4.Nieruchomość położona w Książnicach

5.Brak planu miejscowego. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów
zabudowana.

6. Wartość nieruchomości gruntowej wynosi 4545.0zł

7.Wysokość stawki procentowej opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% 

8.Wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 136.35 + Vat 22%

9.Termin wnoszenia opłat do 31 marca każdego roku

10.Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku
................................................................................................................................

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu przez okres 21 dni od 14 maja 2007r do 4 czerwca 2007 r

Traci moc wykaz Nr 50/2006r 
WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

