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WÓJI GMINY PAWŁOWICE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ
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|

Lp. | Polożenie Pow. Opis gruntu Przeznaczenie i sposób Wysokość opłat, |]

nieruchomości, terenu wykorzystania termin wnoszenia oplat, zasady

nr księgi wieczystej,

|

dzierżawy aktualizacji

działka, obręb, arkusz.

1. Część działki LI9I/73, 03018ha

|

Nieruchomość Przeznaczenie ze Czynsz dzierżawny płatny wskali

prkusz |, obręb Pniówek, niezabudowana, względu na cel miesiąca w wysokości 1 000,00 zł

GLIJ'0001993. | Pałażuna w Pniówku przy wydzierzawienia — netto + VAT za całość nieruchomości

ul, Wodzistawskiej, zaplecze budowy wraz dzierzawianej. Dzierzawca ponosi

z składem materiałów du

|

koszty podatku od nieruchomości,

budowydragi.

3, Działka 28461522,arkusz

|

0.0292ha

|

Nieruchomość położona Przeznaczenie ze Czynsz dzierzawnypłatny wskali

1. obręb Pawłowice, w Pawłowicach przyul. względu na cel roku w wysokości 120,00 zł netto +

GLINOOOO543CT. Zjednoczenia, wydzierżawienia: VATza całość nieruchomości

poprawa funkcjonalności

|

dzierżawionej, Dzierżawca panosi

. _|działkisasiedniej,||

|

kosztypodatku

odl

nieruchomości,

3. Część nieruchomości (,1400ha

|

Nieruchomość Przeznaczenie zę Czynsz dzierzawny plany wskali

znaczona numerami nięzabudowana względu na cel miesiąca w wysokaści 595,00] zł netto

Hziałek 384/54 1 385/54, z urządzonymparkingiern wydzierżawienia — A AL za całość nieruchomości,

rkusz 5, obręb położona wPawłowicach parking samochodowy, W aloryeac|it oe je okresach
s : : rocznych o wskaźnik inflacji,

Pawłowice, przy ul. Wujska Polskiego, Dzierzawca ponosi koszty podatku od |

iL 1000180494. nieruchomości,

4, Działki: 513/106, O,0732ha | Nieruchomość Przeznaczenie ze Czynsz dzierżawny płatny w skali

FLLTOG, zlokalizowana w względu na cel roku w wysokości 50,00 zł netta +

arkusz 2, obręb Pawłowicach pomiędzy wydzierżawienia- VAT za calose nieruchomości.

Pawłowice, DKS81, aul. Strumieńską. działalność rolnicza. Dzierswóca Pon! koszlypodatku od

GL11:00023029:6 Użytki: ŁIII 0,0290 ha, dr nieruchomości.

iL11:0000754307. 0,0268 ha, Ps [0,0174 ha.

5, Działka 1904/44, 0,0290ha

|

Nieruchomość : Przeznaczenie ze | Czynsz dzierżawnypłatny wskali

arkusz 3, obręb niezabudowana położona względu na cel roku w wysokości 140,00 zł netta |

Pawłowice, wPawłowicach wydzierżawienia- VAT zn całość nieruchomości.

GLLIODO0T542T. wzdłuż ulicy Polnej. poprawa funkcjonalności

|

Dzierzawca ponasi koszty podatku ad

|: o działki sąsiedniej. nieruchomości.

6. Działka 1905/44, t„lGRha

|

Nieruchomość Przeznaczenie ze Czynsz dzierzawnypłatny w skali

arkusz 3, obręb niczabudowana pałażona względu na cel roku w wysokości 190,00 zl netto +

Pawłowice. w Pawłowicach wydzierżawienia — VATza całość nieruchomości.

iLIN'DOGOT5437, wzdłuż ulicy Palnej. poprawa funkcjonalności

|

Dzierżawcą ponosi koszty podatku ad

— | _ działki sasiedniej. 8

7. Część nieruchomości DUdDlha

|

Nieruchomość polożona Przezniczeńie ze Czy! «nypłatny wskali

znaczana numerem wPawłowicach w względuna cel miesiąca w wysokości 65,00 zł netto

ziatki 1008/9, arkusz 2, sąsiedziwie parkingu przy wydzierżawienia- — val za całość nieruchomości

sbręh Pawłowice, cmentarzu w Pawiawicach usytuowanie automatu dzierzawionej. Dzierżawca ponosi

LLIDOOORODAZ. przy ul, Biskupa mechanicznege da koszly podatku od nieruchomości.

| . Pawłowskiesu. —|smrzedażyzniczy.

8. Działki: 1079472, 762/89,

|

Dzierżawa ścianypiwnicy budynków Przeznaczenie ze Czynsz dzierżawny płatny w skali

rkusz 3, obręb znajdujących się w Krzyżowieach przy względu na cel miesiąca w wysokości 10 zł netro 4

rzyżawice. ul. Szkolnej 3 i 6 wcelu umieszczenia wydzierzawienia — VATza łączną powierzchnię ściany.

GL100O00WRU3, dwóch skrzynek abonenckichdla usług umieszczenia dwóch Walaryzacja czynszu wokresach

3L 1100001 7578. internetowych o wymiarach skrzynek abonenckich rocznych o wskaźnik inflacji.

550x550x220 mm każda. dla usług internetowych. Dzierżawca ponosi koszly podatku od

 

  nieruchomości.
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Pawłowice, dnia 02.04.2021 r.

   

  

Lp. Położenie Pow. Opis gruntu Przeznaczeniei sposób Wysokość oplat,

nieruchomości, terenu wykorzystania termin wnoszenia opłat, zasady

nr księgi wieczystej, dzierżawy aktualizacji

działka, obręb, arkusz.

9. |Działka 577/164, arkusz 0.3787 ha Nieruchomość Przeznaczenie ze Czynsz dzierzuwny płatny w skali

|, obręb Krzyżowice, niezabudowana położana względu na cel roku w wysokości 50,00 zł netto +
GL 11/00020377:9 wKrzyżawicach przy ul. swdzi arzwieTiau: NATza całość nieruchomości,

Orlej. Użytek IVa. działalność FGLAJGZE: Dzierżawca ponosi kosziy padalku od

nieruchomości.

10. Część działki 398/138, 0.1650 ha Nieruchomość Przeznaczenie ze Czynsz dzierżawnypłatny w skali

irkusz 3, obręb niezabudowana położona względu na cel roku w wysokości 20.00 zł netto *

Pawłowice, w Pawłowicach przyul. wydzierżawienia - NATza całośćnieruchomości,

GL1NO0O07S43 777 Stawowej. Uzytek dr. działalność rolnicza. Dzierżaweń panes) kosaly podalku od
nieruchomości,

11. Działka 127/90, arkusz 6. 0.3588 ha Nieruchamaść Przeznaczenie ze Czynsz dzierzawny płatnyw

bręb Pawłowice, niezabudowana położona względu nacel roku w wysakości 50,00 zł netto +

GL1000000225:3 w Pawławieach przyul. wydzierżawienia- VAT zacałość nieruchomości.
Myśliwskiej. Użytek RIVa. działalnośćrolnicza. Detiayca ponos|kasety padatei ad

_ _ | | nieruchomości,
 

se

  
ziandziel

ińy Pawłowice; ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice

00,e-mail: gmina@pawlowice.pl; www.pawlowice.pl

  

 


