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Hzialki 762/89, arkusz 3,
poręh Krzyżowice,
(GL 1000017578.   Położona w centralnej

części Krzyżowieprzyul.
Św. Floriana, w
sąsiedztwie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnega.  wydzierzawienia —

usytuowanie

niczwiązanego ź
gruntem budynku
gospodarczego wraz
2 garazem.

Lp Położenie Pow. Opis gruntu Przeznaczenie i sposób Wysokość opłat,
nieruchomości, terenu wykorzystania termin wnoszenia opłat, zasady

nr księgi wieczystej, dzierżawy | aktualizacji

dzialka, obręb, arkusz.

u Część nieruchomości 0,4665 ha Nieruchomość położona na | Przeznaczenie ze Czynsz dzierzawnypłalny w skali
nzhacZOna numerem płnoc od ulicy Polnej względu na cel roku w wysokości 50 zł netta + VAT

Jziałki 500650, urkusz 4, w Pawiawicach (zbieg ul, wydzierzawienia- za całość nieruchomości
obręb Pawłowice, Łącznej i ul. Lebiodawicej. działalność organizacji dzierżawionej, Dzierżawca ponosi
iL100000893/6 społecznej. kasztypodatku od nieruchomości,

2.  |Działka 1139/44, arkusz 0,0368 ha Nieruchomość położona Przeznaczenie ze 220 zł nella miesięcznie + VAT
Il, obręb Pielgrzymowice, w Fielgrzymowicach róg względu na cel za całość nieruchomości
GL L000 1S360"9 ul, Zdrojowej t ul. wyilzierzawienia — dzierzawionej, Dzierżawca ponosi

Jastrzębskiej. miejsce postojowe kosztypodatku od nieruchomości,
samochodów,

3. Południowa część działki 0,1000 ha Nieruchomość Przeznaczenie ze Czynsz dzierzawnypłatny w skali
hznaczona numerem 22, niezabudowana względu na cel roku w wysokości 35 zł nella + VAT
arkusz |, o charakterze rolniczym. wydzierżawienia — za całość nieruchomości
obręb Galasawice, Położona wGolasowicach działalność rolnicza. dzierżuwionej.
NAODOGOTZOD przy ul. Z. Kossak Dzierżawca ponasi kaszty podatku

Użytki: 1AT] 0,0864 ba. ud nieruchomości,

| L2 0,0136 ha = -
4 |Działki: 1674/43, 145181 ha Nieruchomość Przeznaczenie ze Czynsz dzierżawnypłatny w skali

1673/43, 1672/43 oraz niezabudowana. względu na cel roku w wysokości 60 zł netlo + VAT
część działki 1684/43, Folożona w Warszowicach wydzierżawienia — za calość nieruchomości
arkusz 2, ohręh przy ul. Zacisze, działalność rolnicza, dzierżawionej.
/arszowice, Użytki: Dzierżawca ponosi koszty podatku

; (GL IN00010675/5 LIT 0.4190ha; Lz 0,Tha a ud nieruchomości.
5. Działki; 1676/43, 1673/43] 0,5397 ba Nieruchomość Przeznaczenie ze Czynsz dzierżawnypłatny wskali

praz część działki niezabudowana. względu nacel roku w wysokości 60 zł netto + WAT
1684/43, Położona w Warszowicach wydzierżawienia za całość nieruchomości
arkusz 2, przyul. Zacisze, działalność rolnicza. dzierżawianej.
breb Warszowiec, Użytki: LIVO0407ha: Dzierżawca ponosi koszty podatkuoc

(GL LIO0 1067 5/5 L¥0,0393; L20,3673ha; nieruchomości.
PsIVO0929ha = =

1. Część nieruchomości 36m” Nieruchomość Przeznaczenie że 68 zl nelto miesięcznie — VAT
pbźnaczona numerem niezabudowana. względu na cel za całość nieruchamąści

dzierżawionej.

Dzierżawca ponosi koszty podatku

od nieruchamaści,

Waloryzicja dzierżawy w okresach

rocznych o wskaźnik inflacji.  
Pawłowice, dnia 15,05,2020 r.
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Kraszewskiego 2.

Działka nr 485/1, arkusz

1. obręb Cialasawice,

oraz

działka 348/1, arkusz I,

pbręb Jarząhkowice,

GLI00000435/8

w Golasowicach przy ul.

 

 

budynkiem strażnicy,
/ którym znajdują się

między innymi

omieszczenia użylkowe

przypisane do umowy

dzierżawyo łącznej
owierzchni 240,15 m.

Budynck wypasażonyjest
; podstawowe instalacje.

Lp. Położenie Pow. Opis gruntu Przeznaczenie i sposób Wysokość opłat,

nieruchomości, terenu | wykorzystania termin wnoszenia opłat, zasady
nr księgi wieczystej, dzierżawy| | aktualizacji
nr działki, obręb,

arkusz. |_ s ;

1. [Część pawierzchni „100Gha Nieruchomość zabudowana Przeznaczenie Wysokość dzierżawy- 100,00 zł netto
hieruchomości połozanej budynkiemstrażnicy, ze wzplędu na cel + VAT za całość nieruchomości

w Pawłowicach przyul. w klórym znajdują się wydzierżawienia» wskali miesiąca. Dzierżawa płatna

jednoczenia 64, pomieszczenia użytkowe działalność statutowa w okresach miesięcznych. p
ż 2 a aepowierzchni | Niezależnie od czynszu dzierżawcaDziałka nr 1401, arkusz 892,57 OSP. ponosi: kosztypodatku

p. obręb Pawłowice, Budynek wyposażonyjes! pd nieruchomości, koszty opłat za
GLLI00008008/2, iw podstawawe instalacje. nedia, kosztybieżącego utrzymania

ieruchomości, koszty związane
ma : przeglądami technicznymi.

2. |Nieruchomość palożona O,35ldha *ieruchomość zabudowana Przeznaczenie Wysokość dzierżawy - 100,00 zł netto

ze względu na cel

wydzierżawienia:

działalność statutowa

OSP,

F WAT za całość nieruchomości

iwskali miesiąca. Dzierżawa płalna

w akresach miesięcznych.

Niezależnie ad czynszu dzierżawca
ponosi: koszty podalku

ad nieruchomości, koszty opłat za
media, koszty hieżącego ulrzynania

nieruchomości, koszty związane
z przeplądami technicznymi.
 

3. |Nieruchomość położona

ul. Zebrzydowickiej 14. GLI JAODOL 7524/1, 4770 ha
l Pielgrzymawicach przy

Nieruchomość zabudowana

budynkiemstrażnicy,

/ którym znajdują się

instalacje podstawowe

instalacje. 
Przeznaczenie
że względu na cel
wydzierzawienia-

Działka nr 722/191, pomieszczenia użytkowe działalność statutowa Niezależnie od czynszu dzierżawcai i 2 2
arkusz 4, abrel p powierzchni 827,42m. OSP. ponosi: koszty podatku od
Pielgrzymowice. Budynek wyposażony jest w nieruchomości, koszty opłat za media, 

Wysokość dzierżawy — 100,00 zl netto
|= WATzacałość nieruchomości w
skali miesiąca.

koszty bieżącego utrzymania

nieruchomości, koszty związane
z przeglądami technicznymi,   Puwlawice,dnia 15.05.2020 r.
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WÓJT GMINY PAWŁOWICEPODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ LOKALI
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ILp.| Adreslokalu, Pow. Opis lokalu Przeznaczenie Wysokość opłat tytułem najmu,
księga wieczysta, Lokalu) wykorzystania lokalu termin wnoszenia opłat, zasady
działka, obręb, aktualizacji

Arkusz
iż Lokal połażony Tn 1Część pomieszczenia piwnicznego Stanowisko pomiarowej Wysokość najmu - 41,00 zł netlo za m”+

jw Jarząbkawicach

przy ul. Rolniczej I
wbudynku na działce

nr 169552, arkusz 4,

obręb larząbkowice,
GL11000180872   

znajdującego wbudynku strażnicy
(SP w Jarząbkowicach.

2. Stan technicznylokalu
dobry,

dla uczelni wyższej,

  
vat miesięcznie, Najempłatny wokresach
miesięcznych.

  Pawłowice, dnia 15.052020 F.
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