
 

   

 

NIERUCHOMOŚCIAMI (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami)
WÓJT GMINY PAWŁOWICEPODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ
LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Adres lokalu, Pow. Opis lokalu Przeznaczenie

|

Wysokość opłat tytułem
nr księgi wieczystej, nr

|

Lokalu | wykorzystania naj mu, termin
działki, obręb lokalu wnoszenia opłat,

zasady aktualizacji
|, Lokale położone [109,39 m] 1.Pomieszczenia użytkowe Działalność Biorący w użyczenie

‘larzabkowieach przy ul. znajdujące się na parterzei piętrze bojowa ponosibieżące koszty |
Rolniczej | w budynku na buedynkustrażnicy OSP w OSP larząbkowiec. utrzymania lokalu,
Hziałce nr 169/52, arkusz d, Jarząbkowicach,
pbręb Jarząbkawice, 2. Stan techniczny lokali dabry.
(GLLOO L808 7/2 3, Lokale wyposazone w padstawowe

instalacje: wod,-kan., elektrycang, co.
2. [Lokal potazany [123,63 m) 1.Pomieszczenie użytkowe Działalność Biorący w użyczenie

w Krzyżowieuch przyul. Sw,| znajdujące się na parlerze budynku bojowa OSP ponosibieżące koszty
‘loriana | wbudynku strażnicy OSP wKrzyżowieach . Krzyżowice. utrzymania lokalu.
na działce nr 761/89, arkusz 2. Stan technicznylokalu dobry.
H, obręb Krzyżowice, 3. Lokal wyposażony wpodstawowe
GLIJ'00001 75778, instalacje: wod.-kan., elekt, eo. 7

3. |Lokale pałażane 229.87 m'| 1.Pomieszezenia użytkowe Działalność biorący w użyczenie
‘ Pawlowicach prayul, znajdujące się w piwnicach, parlerze i

|

starutowa zobowiązanyjest do
Hicdnoczenia 65 w budynku poddaszu. Gminnego Zespołu

|

sprawowania należytej
na dzialce nr 2125/61, arkusz 2, Stan techniczny lokali Oświaty. | pieczyz zachowaniem
FP. obręb Pawłowice, | dobry. zasad dobrego
GLIA00TO 1420. 3. Lokale wyposażone w podstawowe gospodarza nad

instalacje: przedmiotem umowy
wod,-kan., elektryczną, co, orać zabezpieczenia

lokali zgodnie
2 przepisami bhpi p.poż.
Biorący w użyczenie
ponosi kosztyopłat za
media, koszty związane
z przeglądami
technicznymi i inne |
koszty związane ż

— : s cksploatacją lokalu.
4. Lokal użytkowy położony  |81,57 m”| Pomieszczenia socjalne wyposazone Działalność Biarący w użyczenie

wPielgrzymowicach przyul wpodstawowe instalacje: statutowa ponosi bieżące koszty
PowstańcówY na działce nr centralnego ogrzewania, instalacji StowarzyszeniaKałaj utrzymania lokalu.
160453, arkusz1, obręb elektrycznej, instalacji wod, - kan.. Posnadyń Wiejskich
Pielgrzymowice, Pielgrzymowicach,
GL1000106872,

5. |Lokal użytkowy położony  |3793 m*| Pomieszczeniasocjalne wyposażone Działalność Biarący w użyczenie
w Pielgrzymowicach przyul. wpodstawowe instalacje: statutowa Gminnego ponosi bicżące koszty
Powstańców9 na działce mr centralnego ogrzewania, instalacji Ośrodka Kultury utrzymanialokalu.
PGOŚSI, arkusz I, obręb elektrycznej, instalacji wad. - kan.. w Pawłowicach.
Pielgrzymowice,

GL.10001068742. |
6. |Dzinłka 768/10, obręb Lokal: Lokal n powierzchni 13,48 m2 oraz Prowadzenie Riorący w użyczenie

Pawłowice, arkusz 4. 15,48 m” |. szatnia o powierzchni 15,88 m2 działalności ponosi bieżące koszty
KWNrGLI/00015434/9  |szatnia:

|

usytuowane w części piwnicznej statutowej utrzymania lokalu,
l5,88m"

|

segmentu Cz osobnymwejściem, slowarzyszenia    
 

z dostępem da talety,

   
 Pawłowice. dnia 17,09.2020 r.

  

 


