
 

 

   -NAPODSTAWI

WÓJT GMINY PAWŁOWICE

 

ART.35. UST.I USTAWYZ DNIA21 SIERPNIA1997r.OGOSPODARCE.
   

NIERUCHOMOŚCIAMI(tekst jednolity: Dz.U, z 2020 r. poz. 65) WÓJT GMINY PAWŁOWICE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

L.p. Położenie, nr księgi Pow.

wieczystej, nr działki,| terenu

ob ee arkusz

 

GLI:4000423557g

 

dzierżawy

0.0020 ha | Ni

| na terenie osiedla przyul.

Opis gruntu

 

ś znajdująca się

Górniczej. Posiada dogodne
usytowanie względem
szlaków komunikacji pieszej
i samochodowej, Pasiuda

dastęp do mediów.

PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA.

| Przeznaczenie i sposób Wysokość opłat, termin wnoszenia

wykorzystania

 
Przeznaczenie ze
względu na cel
wydzierżawienie —

usytuowanie kiosku
handlowego.

 

 

1.4315 ha
U,OSGŁ ha

53.431436,
2, obręb

srzymawice,
al. 1.1:ANU4

(Działki 193

rku

pa

 

  

3 Część nieruchom

onaczona numerem
jałki 58530,

brękb Pniówek,

GLIODOl 68403,

  

  

 

-0,0024ha

Nieruchomość położona

| wPielgrzymowicach

wpobliżu ul. Miarki,
Użytki: RFVb 0,4931 ha, LIV
0.3931 ha, ŁY0,1484 ha,
PsIV¥0.3242ha, BO.O727 ba.
B 0,0890ha.

Przeznaczenie że

wzplędu na cel

wydzierżawienia —

działalność rolnicza.

 

opłat, zasady aktualizacji

sz dzierżawnypłatny wskali

miesiąca w wysokości 120,00 zł netto

+ WAT za całość nieruchomości.
Walaryzacja dzierżawy
wokresach rocznych o wskaźnik
inflacji.
Dzierżawcu ponosi koszty podatku od
nieruchomości.

 

 

 

Część nieruchomości
połażana w Pniówku
wpobliżu ulicy Kruczej,

przy ośrodku zdrowia,

dzierzawy
wzdłuż  

wschodniej granicy działki.

 

4. Nieruchomość oznaczona| 0,8870 ha   
Nieruchomość położona
wFielgrzymowicach
wpoblizu ulicy Zielonej,
Użytki: RY 0,1387 ha, ŁV
1,3996 ha, Fslv (40078 ba.

1.2, 0,1405 ha,

Przeznaczenie że
względu na cel

wydzierzawienia
usytuowanie przyłącza
ciepłowniczego,

Przeźnaczenie że

względu na cel
wydzierżawienia —
działalność rolnicza.

120,00 zł nettorocznie + WAT

za całość nieruchomości.

Dzierżawca ponosi koszty podatku ax

nieruchomości,

  A) ierżawny płatny wskali
miesiąca w wysokości 95,00zl nelto
+ VATza całość nieruchomości
dzierżawionej.
Waloryzacja a wskaźnik inflacji
w okresach rocznych,

Dzierżawa ponosi koszty podatku
vd nieruchomości.
120,00 zł netta rocznie + VAT

za całość nieruchomości.
Dzierżawca ponosi kosztypodatku od
nieruchomości.

 

  
  

  

ieruchorna: 0.6030 ha

numerami dz

M 75/69, AT rkusz 3,

sbręb Pielgrzymowice.

iL LOOO30/8.

   UZNACZONA

 

Nieruchamaść

wPielgrzemowieach

wpobliżu ulicy Zielonej,
Użytki: Łw (,5335ha, dr
(0459 ha, Le 0,0256ha.

położona
 
Przeznaczenie ze

względu na cel

wydzierżawienia —

działalność rolnicza.

80,00 4] netto rocenie + WAT

za całość nieruchomości.

Dzierzawca ponasi kaszly podatku od

nieruchomości.

 

 

  
   

  

ieruchomość oznaczona, (0.2096 ha
iumerami działek:

  3603z

l i twood3131 Bo   
Wysokość opłat za dzierzawę ustalona w apare

Nieruchomość położona

wPiejgrzymowicach przy ul.  Przeznaczenie ze

względu na cel
40,00zl netto rocznie + VAT

za całość nieruchamaści. 
 

 

Jastrzębskiej, Użydki: RIVa wydzierżawienia — Dzierżawca ponosi kosztypodatku od
W1S5Gha, ŁNI (0dżdha, działalność rolnicza. nieruchomości.

B 0.0069 ha.

iu © $3. pkt 3 1 2 zarządzenia Wójta Gminy Pawłowice OL120.0023,2017 z dnia
09.016.20F7r. wsprawie: ustalenia zasud oraz wysokości minimalnych stawek wydzierżawiania lub najmu majątku stanowiącego
własność Gminy Pawłowice.

Pawlowice, dnia 18,03,2020 r.  WÓJT

; Azieridzie!

  


