
Na podstawie art. 35 ust. 1 i2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 201 6r., poz. 2147 z późn. zm.)
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Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych

'qrysx ?i ?- x?5 : r -,yg k+ 6!H'. ;r;,,;,,r,Tg«i;?H A, X , gę:%%VMf; Ii się termin do składania wniosków przez osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości - nie dotyczy.
iszeń w Urzędzie Gminy Jasienica.
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Krzysztof Wieczer'zaXk,1
w dniu

Miejscowość

Nr
działki

Iub

parceli

Nr księgi
wieczystej

Pow.

[ha

Przeznaczenie
nieruchomości

w miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego
i sposób jej

zagospodarowania

Opis nieruchomości

Wysokość
opłat

z tytułu
dzierżawy

Termin
wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji
opłat

Okres

dzierżawy
Forma

dzierźawy

Landek 515/30 BBI B/00056894/7 0,Tl54 ,,I UC - }ereny koncentracji
ustug obslugi ludności

Zagospodarowanie
dzierżawionej nieruchomości:
posadowienie 2 komenerów
na odzież używaną i tekstylia

Nieruchomość gninłowa słanowiąca
wiasność Gminy Jasienica.

Dzialka jest częściowo ogrodzona,
a na dzia}ce znajduje się plac zabaw.

Dzialka ma nieregulamy ksztalł zbliżony
do prosłokąła, przylega

do drogi gminnej i powia}owej.
Przedmiołem dzierżawy jesł

część nieruchomości grun}owej
o powierzchni O,0002 ha, znajdujący się

poza ogrodzeniem, obok wiaty
przys!ankowej od słrony drogi powia}owej

Czynsz
dzier'awny

w wysokości
lOzl/lma

(1 komener) /
j miesiąc +

należny podatek
VAT + należny
poda(ek rolny

Czynsz
piatny z góry
miesięcznie
wterminie

do 20 dnia

każdego
miesiąca

Wydzierżawiający
zasłrzega sobie ptawo do
zmiany czynszu dzierżawy

co najmniej raz w roku.
Zmiana azynszu będzie

obowiązywać od
pierwszego dnia miesiąca

po zgloszeniu zmiany przez
Wydzierżawiającego.

Czas

oznaczony
do 3 la}

Bezprzetargowo,
na rzecz

dołychczasowego
dzier'awcy

Łazy 454 BBI B/00046695/9 0,0415 ,,2KL - cele komunikacji

Zagospodarowanie
dzietżawionej nieruchomości:
posadowienie 2 komenetów
na odzież używaną i łeksłylia

Nieruchomość gnimowa sianowiąca
wlasność Gminy Jasienica.

Dzialka iesl nieogrodzona i niezabudowana.
Na dzialce znajduje się plyła patkingu.

Dzialka ma nieregulamy ks;lalt, pizylega
do drogi gminnej i powia}owej.
Przedmiołem dzierżawy jes}

część nieruchomości gnintowej
o powierzchni O,0002 ha.

Czynsz
dzierżawny

w wysokości
lOzl/lm'

(1 komener) /
j miesiąc +

należny poda}ek
VAT + należny
podatek rolny

Czynsz
p}ałny z góry
miesięcznie
w ierminie

do 20 dnia

każdego
miesiąca

Wydzier'awiający
zastrzega sobie prawo do
zmiany czynszu dzierżawy

co najmniej raz w roku.
Zmiana czynszu będzie

obowiązywać od
pierwszego dnia miesiąca

po zg}oszeniu zmiany przez
Wydzierżawiającego.

Czas

oznaczony
do 3 la{

Bezpizetargowo,
na rzecz

dołychczasowego
dzierżawcy

Mazańcowice 1 724/20 BBIB/000'71230/6 0,2003 ,,3 UC - }ereny koncemracji
uslug obslugi ludności:

..8KD - cele komunikacji

Zagospodarowanie
dzierżawionej nieruchomości:
posadowienie 2 konłenerów
na odzież używaną i teksłylia

Nieruchomość: gruntowa słanowiąca
wlasność Gminy Jasienica.

Dziatka jesł nieogrodzona, zabudowana,
ma nieregulamy kszłau, przylega

do drogi gminnej i powiałowej.
Pizedmiołem dzierżawy jesł

część nieruchomości grumowej
o powierzchni O.0002 ha.

Czynsz
dzierżawny

w wysokości
lOzl/lm'

(1 konłener) /
1 miesiąc +

należny podałek
VAT + należny
podatek rolny

Czynsz
platny z góry
miesięcznie
w (erminie

do 20 dnia

każdego
miesiąca

Wydzierżawiający
zash'zega sobie prawo do
zmiany czynszu dzierżawy

co najmniej raz w roku.
Zmiana czynszu będzie

obowiązywać od
pierwszego dnia miesiąca

po zgloszeniu zmiany przez
Wydzierżawiającego.

Czas

oznaczony
do 3 lat

Bezprzetargowo,
na rzecz

dotychczasowego
dzierżawcy


