
 

   JÓJT GMINY PAWŁOWICE

 

NA PODSTAWIEART.35. UST. I USTAWYZ DNIA 21 SIERPNIA1997r. O GOSPODARCE

NIERUCHOMOŚCIAMI(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami) WÓJT

GMINY PAWŁOWICEPODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

GRUNTOWYCHPRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA.
 

 

 

 

 

 

 

       

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

nieruchomości, terenu wykorzystania termin wnoszenia opłat, zasady

nr księgi wieczystej, dzierżawy aktualizacji

działka, obręb, arkusz.

1. INieruchomość oznaczona 0,7376 ha Nieruchomość Przeznaczenie ze Czynsz dzierżawny płatny w skali

numerami niezabudowana położona względu na cel roku w wysokości 150,00 zł netto +

Aziałek:501/89,arkusz 1, w Jarząbkowicach i wydzierżawienia — VAT  zacałość nieruchomości.

obręb Jarząbkowice, Golasowicach pomiędzy działalność rolnicza. Dzierżawca ponosi koszty podatku od

GL1J/00000138/6, ul. Zawadzkiego i ul. nieruchomości.

498/30,arkusz 7, obręb Kwiatową . Użytki: RIVa

Golasowice, 0,2730ha, ŁIV0,0961lha,

GL1J/00000720/3. PsIII 0,2250ha, Lz

0,1435ha.

2. INieruchomość oznaczona 0,9186 ha Nieruchomość Przeznaczenie ze 160,00 zł netto rocznie + VAT za

numerami działek: 473/67, niezabudowana położona względu na cel całość nieruchomości. Dzierżawca

474/68, 899/71, arkusz 3, w Pielgrzymowicach w wydzierżawienia — ponosi koszty podatku od

obręb Pielgrzymowice, pobliżu ulicy Zielonej. działalnośćrolnicza. nieruchomości.

GL1J/00049656/8 Użytki: RV 0,1594 ha, ŁV

3. |Działka 496/3, arkusz I, 0,3105ha Nieruchomość Przeznaczenie ze Czynsz dzierżawny płatny w skali

obręb Pniówek, niezabudowana położona względu na cel roku w wysokości 35,00 zł netto +

GL1J/00010684/1. w Pniówkuprzy ul. wydzierżawienia — VAT za całość nieruchomości

Dąbkowej. Użytek Lzr- działalność rolnicza. dzierżawionej. Dzierżawca ponosi

RIVa. koszty podatku od nieruchomości.

4. |Działki: 484/3, 299/2, 0,3899ha Nieruchomość Przeznaczenie ze Czynsz dzierżawny płatny w skali

arkusz 1, obręb Pniówek, niezabudowana względu na cel roku w wysokości 70,00 zł netto +

GL1J/00010684/1. o charakterze rolniczym. wydzierżawienia — VATza całość nieruchomości

Działki: 300/2, 289/3, -0,0374ha Położona w Pniówku przy działalność rolnicza. dzierżawionej. Dzierżawca ponosi

arkusz 1, obręb Pniówek, ul. Kruczej. Użytki: koszty podatku od nieruchomości.

GL1J/00019729/2. Lzr-RIVa — 0,1582 ha,

ŁIII — 0,2691 ha.

5. [Część nieruchomości 0,0045ha Nieruchomość znajdująca Przeznaczenie ze Czynsz dzierżawny płatny w skali

oznaczona numerem się na terenie osiedla względu na cel miesiąca w wysokości 6,50 zł netto +

Hziałki 385/54, arkusz mieszkaniowego przy ul. wydzierżawienia — VAT za m”. Dzierżawca ponosi

b,obręb Pawłowice, Wojska Polskiego. Posiada usytuowanie kiosku koszty podatku od nieruchomości.

GL1J/00018049/4 dogodne usytuowanie handlowego. Waloryzacja dzierżawy w okresach

względem szlaków rocznych o wskaźnik inflacji.

komunikacji pieszej i

samochodowej. Posiada

dostęp do mediów.

6 |Działka 1460/47, arkusz |0,0206ha Nieruchomość Przeznaczenie ze Czynsz dzierżawny płatny w skali
3, obręb Pielgrzymowice, niezabudowana położona względu na cel roku w wysokości 40,00 zł netto +

GLI1J/00015360/9. w Pielgrzymowicach wydzierżawienia — VAT za całość nieruchomości

w pobliżu ul. Bukowej. poprawa funkcjonalności dzierżawionej. Dzierżawca ponosi

działki sąsiedniej koszty podatku od nieruchomości.
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