
 

 

NA PODSTAWIE ART. 35. UST. I USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997r. © GOSPODARCE
NIERUCHOMOŚCIAMI(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY PAWŁOWICE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA.
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1. Działka 4396/3, arkusz 1, | 0,05 105ha, Nieruchomość

  
  

Przeznaczenie ze Czynsz dzierżawny płatny wskali

 

 

 

 
 

  

      

k bręb Pniówek, niezabudowana względu na cel roku w wysokości 300,00 zł nella +

GLINOGO1OARA:1. a charakterze rolniczym, wydzierżawienia —teren VAT za całość nieruchomości

Fałażona w Pniówku przy rekreacyjity. dzierżawionej. Dzierzawca ponosi

ul. Dąbkowej. Użytek Lzr- koszty podatku ad nieruchomości,
RIVa

 INieruchomość oznaczona 0.U275ha Nieruchomość Przeznaczenie ze Czynsz dzierżawny płatny w skali

wmeremdziałki 966/211. niezabudowana. względu na cel roku w wysokości 160,00 zł netto +

erkusz2, Usytuowana na skarpie, wydzierzawienia — VATza całość nieruchamaści
bręb Pielgrzymowice, pałożona w miejsce poboru wody że | dzierżawionej.

pL LIEDODON6GOŁĄ, Pielgrzymowicach przy ul studni. | Dzierżawca ponasikaszty podatku

Sadowej. ad nieruchomości,

Użytek: LsV 0,0279 ha.

- Nieruchomość vanaczona | 0,8300ha Nieruchomość Przeznaczenie ze Czynsz dzierżawny płatny wskali

numerami działek: niezabudowana o względu na cel roku w wysokości 200,00 zł netto 1
HI, 92, 93, arkusz 1, charakterze rolniczym wydzierzawienia — VATza całość nieruchomości

obreb Jarzahkowice, położona w działalność rolnicza. dzierżawionej.

GLIGO000 1386. Jarząbkowicach pomiędzy Dzierżawca ponosi koszty podatku

ul. Zawadzkiego i nel nieruchomaści,

Kwiatową.

Użytki: ŁIII 0,3100 ha,

ŁIY 0,2180 ha,

Le 0,0626 ha,

RIVa 0,2394 ha.

4. [Nieruchomość oznaczona D,s424ha Nieruchomość Przeznaczenie ze Casnse dzierżawnypłatny wskali

numerami działek: niezabudowina 0 | względu na cel roku w wysokości 150400 zł netto +

3934156, 594/156, charakterze rolniczym, wydzierżawienia — VATza całość nieruchomości

B95/156, 596/156, położonaJarząbkowicach działalność rolnicza - dzierzawianej,

597/156, 598/156, przy ul, Piaskowej. sadownicza. Dzierżawca ponosi koszty podatku
B99:156, 600156, Użytki: ad nieruchomości,
BOL LS6, 602/136, RENE 0.6003ha,

BOTS, 605/156, LITO, 1869ha,

jarkusz 3, Psl¥ 0,0246ha.

breb Jarzabkowice, dr 0,1306ha,

ALIAMTOS 575.

5, |Nieruchomosé oznaczona 0,0142ha Nieruchomose " Przeznaczenie ze Czynsz dzierżawnypłatny w skali
numerem działki niczabudowana połażana względu na cel roku w wysokości 115,00 zł neltn +

1885/5349, arkusz 1, w Pawłowicach przy ul. wydzierżawieńnia- VAT za całość nieruchomości

bręb Pawłowice, Wyzwolenia, poprawafunkejonalności dzierzawianej,
11.11440023029/6. Użytek: Ps II O,OT42ha, działki sąsiedniej. Dzierżawca ponosi koszty podatku

ad nieruchomości,
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- Część nieruchomości 0,0100 ha

ZNACZNA NUMErEM

| zialki 3376218,

rkusz 3, obręb

Nieruchomość

| niezabudowana położona

w Warszowicach na północ

od ul. Pszczyńskiej

| Przeznaczenie że
względu na cel

wydzierżawienia-

poprawa funkejonalności

Czynsz dzierżawny platny wskali

roku w wysokości 40,00 zł netto =

VAT za całość nieruchomości

dzierżawionej.

 

ZNACZONA NUMereM

ziałki 35874110, arkusz

. ubręb Warszowice

 
niezabudowana położona

w Waurszowicach wpobliżu

ul, Pszczyńskiej,

Użytki: R TvVa 0,0552 ha,

Ps TW 0,2022 ha,

N 0,1010 ha, B 041216 ha.

względu na cel

wydzierżawienia —

działalność rolnicza.  

awłowice, Użytek W 0,0100 ha. działki sąsiedniej. Dzierżawcą ponosi koszty podatku
4110002303 1/3, od nieruchomości.

= | i
7. [Część nieruchomości 1.4800 ha

|

Nieruchomość | Przeznaczenie ze Czynsz dzierżawny płatny wskali

roku w wysokości 50,00 zł netto +

VATza całość nieruchomości

dzierżawionej,

Dzierżawca ponosi kaszty podatku

ud nieruchomości,

 

Pawłowice, dnia 17.12.2020 r,

ah

 

 

„Gminy Pawłowice; ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
47 56.300, e-mail: gminapawlowice.pl; www.pawlowice.pl

 

 


