
 

 

URZĄD GMINY PAWŁOWICE

"NA PODSTAWIEART.35, UST. 1 USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997r. O GOSPODARCE
NIERUCHOMOŚCIAMI (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami)
WÓJT GMINY PAWŁOWICE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA.

 

 

 

 

 

 

 

       

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

nr księgi wieczystej,

|

dzierżawy aktualizacji
dzialka, obręb, arkusz.

1. Działka 59 1/78, arkusz4,

|

0,0388ha

|

Nieruchomość Przeznaczenie ze Czynsz dzierżawny płatny wskali
obręb Pielgrzymowice, niezabudowane względu na cel roku w wysokości 20,00 zł nello +
11.10/000153604/9. 4 charakterze rolniczym. wydzierżawienia — VAT za całość nieruchomości

Pałażona działalność rolnicza, dzierzawionej. Dzierżawca ponasi
wPielgrzymowicach przy koszty podatku od nieruchomości.
ul, Groblowej, Liżylek
RIVb,

/

2. Działka 17, arkusz2, O.0890ha

|

Nieruchomość Przeznaczenie ze Czynsz dzierżawnypłatny wskali
obręb Golasowice, niezabudowana względu na cel roku w wysakości 25,00 zł nelto +
GL1IOUO020695, 4 charukterze rolniczym. wydzierżawienia — VATza całość nieruchomości

Pałożana w Golasowicach działalność rolnicza. dzierzawionej. Dzierżawca ponosi
u zbiegu ul. P. Skargi i koszty podatku od nieruchomości.
drogi wojewódzkiej 938,

| Użytek: Psill,

3. Działka 34071163,arkusz

|

0,0269 ha

|

Nieruchomość zabudowana

|

Przeznaczenie ze Czynsz dzierzawny płatny w skali
3. obręb Warszowice. kioskiem handlawym względu na cel Mmicsiaca w wysokogei 1,00 #1 nelto +

położona w Warszowicach wydzierżawienia — VAT" za m”, Czynsz waloryzowany
przyul. Pszczyńskiej 47. działalność handlową. rocznie o wskaźnik inflacji.

Dzierżawca ponosi koszty podatku ad

nieruchomości.
4, |Deialki i'l, 42,43, 44,

|

12311 ha | Nicruchomogé |. Przeznaczenie ze Czynszdzierzawnypłalny wskali
Hi, 4/6, 4/7, 4/8, d/LO, niezabudowana o względuna cel roku w wysokości 110,00 zł netlo +
A/U, AVI2, 4/14, arkusz 8, charakterze rolniczym, wydzierżawienia — VATza całość nieruchomości
bbreb Golasowice, Polozona w Galasawicach działalność rolnicza. dzierzawionej, Dzierżawca ponosi
GL1100025239/5. przy ul. Reja. Użytki: Ps koszty podatku od nieruchomości.

IV1,176 ha i Bp 0,0551ha,
3. Działka 24042, arkusz I,

|

0,1530 ha

|

Nieruchomość Przeznaczenie ze Czynsz dzierżawnypłatny wskali
obręb Golasowice, niezabudowana o względu na cel roku w wysokości 25,(M) zł netto+
GLI00000720/3, charakterze rolniczym. wydzierżawienia — VAT za całość nieruchomości

MoleFone i Colaamicagh działalność rolnicza, dzierzawionej. Dzierżawca ponosina północ od ulicy Prusa, 5 REUżytki; ŁII 0,0430 hai koszty podatkuod nieruchomości.
. LIV 0.1100 ha.

6. |Dziatka 572/101 „arkusz (0,8900ha Nieruchomość Przeznaczeńie ze Czynsz dzierżawnypłatny wskali
2. obręb Pawłowice, niezabudowana o względu na cel roku w wysokości 200,00zł nello +
(GL1A00023029/6 charakterze rolniczym. wydzierżawienia - VAT za całość nieruchomości

| Położona w Pawłowicach działalność rolnicza. dzierżawionej, Dzierżawca ponosi
w pobliżu ul. koszty podatku ad nieruchomości. |
Strumieńskiej, Użytki:

RIIh 0,3600ha,

RIVa 0,5000ha,

| N0300ha.   
“themgr rt Stępień

Pawłowice, dnia 17.09.2020r.
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TOR Urząd Gminy Pawłowice; ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice

 

 

 


