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Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 20l6r., poz. 2147 z późn. zm.)

Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych

Miejscowość

Nr
działki

Nr księgi
wieczystej

Pow.

Przeznaczenie

[ha]

nieruchomości

w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego
i sposób jej
zagospodarowania

Iub

parceli

Rudzica

30/5

Opis nieruchomości

BBIB/00067417/0

0,2330

BB:iEi/70009550676

-' 0.1674

Termin

Zasady aktualizacji opłat

Okres

Forma

dzierżawy

dzierżawy

Bezprzetargowo

opłat

1PG - tereny dzia{alności

Nieruchomość gruntowa stanowiąca

Czynsz

Czynsz p{atny

Wydzierżawiający zastrzega

Czas

w{asność Gminy lasienica.

dzierżawny

Z gÓl7

sobie prawo do zmiany

oznaczony:
do 3 lat

Dzia{ka jest nieogrodzona,

w wysokości

miesięcznie

czynszu dzierżawy co

niezabudowana, o nieregularnym

1 zl / rn'/ miesiąc

w erminie do

najmniej raz w roku.

Zagospodarowanie

kszta{cie, przylegająca do drogi

+ należny

20 dnia

Zmiana czynszu będzie

dzierżawionej

gminnej.

podatek VAT

każdego

obowiązywać od pierwszego

+ należny

miesiąca

dnia miesiąca po zg{oszeniu

posadowienie

Przedmiotem dzierżawy jest

podatek rolny

2 kontenerów na odzież

część nieruchomości gruntowej

nieruchomości:

27/i

wnoszenia

produkcyjno-gospodarczej
4KL- cele komunikacji

Rudzica -

Wysokość opłat
z tytułu
dzierżawy

zmiany przez
Wydzierżawiającego.

używaną i tekstylia

o powierzchni O,0002 ha

4 UC - łeren'QŃoncentracji

Nieruchi.irrThńĆ grontowa stanowiŻffi

r - '
iZ'inSl

us{ug obs+ugi ludności

w{asność Gminy lasienica.

dzierżawny

Dzia{ka jest ogrodzona,

w wysokości

Zagospodarowanie

o nieregularnym kszta{cie,

1 z{ / m'/ miesiąc

dzierżawionej

przylegająca do drogi gminnej

+ należny

każdego

Zmiana czynszu będzie

nieruchomości:

i powiatowej.

podatek VAT

miesiąca

obowiązywać od pierwszego

1 kontenera na odzież

Przedmiotem dzierżawy jest

podatek rolny

używaną itekstylia

część nieruchomości gruntowej

IKW - cele komunikacji

Nieruchomość gruntOWa stanowiąca

Czynsz

Czynsz p{atny

Wydzierżawiający zastrzega

Czas

w{asność Gminy lasienica.

dzierżawny

zgÓry

sobie prawo do zmiany

oznaczony:
do 3 lat

-' - -V.'ydzierżawający
Zr,
gÓT7 p{a"tny
"lnSZ

miesięcznie
w terminie do
20 dnia

(z)5
oznaczony:

czynszu dzierżawnego co

do 3 lat

3(zp(zBi.3(g(yy@

najmniej 1 raz w roku.

dnia miesiąca po zg{oszeniu

+ należny

posadowienie

zastrzega

sobie pravio do zmiany

zmiany przez
Wydzierżawiającego

o powierzchni O,0001 ha

świętoszówka

233/7

BBIB/00071666/1

0,0432

Zagospodarowanie

Dzia{ka jest nieogrodzona,

w wysokości

miesięcznie

czynszu dzier'zavvy co

dzierżawionej

niezabudowana, o nieregularnym

1 z{ / m'/ miesiąc

w terminie do

najmniej raz w roku.

nieruchomości:

kszta{cie, przylegająca do drogi

+ należny

20dnia

Zmiana czynszu będzie

posadowienie

grninnej.

p@datek VAT

każdego

obowiązywać od pierwszego

+ należny

miesiąca

dnia miesiąca po zg{oszeniu

Przedmiotem dzierżawy jest

podatek rolny

2 kontenerów na odzież

używaną i tekstylia

część nieruchomości gruntowej
o powierzchni O,0002 ha

1

zmiany przez
Wydzierżawiającego.

Bezprzetargowo

Mazańcowice

28/10

o,osgt5 -

BBIB/00071230/6

36 MN - tereny zabudowy

Nieruchomość gruntowa stanowiąca

Czynsz

'Czynsz p{atny

Wydzierżawiaj'ący zastrzega

Czas

jednorodzinnej

w{asność Gminy lasienica.

dzierżawny

zgÓry

sobie prawo do zmiany

oznaczony:

Dzialka jest nieogrodzona,

w wysokości

miesięcznie

czynszu dzierżawy co

do 3 lat

Zagospodarowanie

niezabudowana, o nieregularnym

1 z{ / ma/ miesiąc

w terminie do

najmniej raz w roku.

dzierżawionej

ksztalcie, przylegająca do drogi

+ należny

20 dnia

Zmiana czynszu będzie

nieruchomości:

gminnej i powiatowej.

podatek VAT

każdego

obowiązywać od pierwszego

+ należny

miesiąca

dnia miesiąca po zgloszeniu

2 kontenerów na odzież

Przedmiotem dzierżavty jest

podatek rolny

używaną i tekstylia

cze,ść nieruchomości gruntowej

5 MM - tereny zabudowy

Nieruchomość gruntowa stanowiąca

Czynsz

Czynsz p{atny

Wydzierżawiający zastrzega

Czas

zaBrodowej

wtasność Gminy Jasienica.

dzierżawny

zgt'ry

sobie prawo do zmiany

@znaczony:

do 3 lat

posadowienie

aezprzetar(iowo

zmiany przez
Wydzierżawiającego.

o powierzchni O,0002 ha
148/44

Bielowicko

BBIB/00066124/2

0,1277

i jednorodzinnej

Dzia{ka jest nieogrodzona,

w wysokości

miesięcznie

czynszu dzierżawnego co

niezabudowana, o nieregularnym

1 z+ / m'/ miesiąc

w terminie do

najmniej 1 raz w roku.

Zagospodarowanie

kszta{cie, przylegająca do drogi

+ należny

20 dnia

Zmiana czynszu będzie

dzierżawionej

gminnej i powiatowej.

podatek VAT

każdego

obowiązywać od pierwszego

+ należny

miesiąca

dnia miesiąca po zg{oszeniu

posadoWienie

Przedmiotem dzierżawy jest

podatek rolny

1 kontenera na odzie'z

część nieruchomości gruntovvej

nieruchomości:

515/30

Landek

BBIB//00056894/7

0,1154

zmiany przez
Wydzierżawiającego

używaną i tekstylia

o powierzchni O,0001 ha

1 UC - tereny koncentracji

Nieruchomość gruntowa stanowiąca

Czynsz

Czynsz p{atny

Wydzierżawiający zastrzega

Czas

us{ug obs{ugi ludności

w{asność Gminy Jasienica.

dzierżawny

z gÓry

sobie prawo do zmiany

oznaczony:

Dzialka jest nieogrodzona,

w wysokości

miesięcznie

czynszu dzierzawnego co

do 3 lat

ZagospodarOWanie

niezabudowana, o kszta{cie zbliżonym

1 zl / m'/ miesiąc

w IBrminie do

najmniej 1 raz w roku.

dz:er'zawionej

do prostokąta przylegająca do drogi

* należny

20 dnia

Zmiana czynszu będzie

nieruchomości:

gminnej i pOWiaOWej.

podatek VAT

każdego

obowiązywać od p:erviszeBo

+ należny

miesiąca

dnia miesiąca po zgłoszeniu

1 kontenera na odzież

Przedmiotern dzierżawy jest

podatek rolny

używaną i tekstylia

część nieruchomości gruntowej

2 UC - tereny koncentracji

Nieruchomość gruntowa stanowiąca

Czynsz

Czynsz p{atny

Wydzierżawiający zastrzega

Czas

us{ug obs{ugi ludności

w}asność Gminy lasienica.

dzierżawny

zgÓry

sobie pravvo do zmiany

oznaczony:

do 3 lat

posadowienie

Bezprzetargowo

Elelprzetar@OWO

zmiany przez
Wydzierżawiającego

o powierzchni O,0001 ha
384/1

Międzyrzecze

BBIB/00050134/0

0,0992

Górne

IKZ-celekomunikacji

Dzia{ka jest nieogrodzona,

w wysokości

miesięcznie

czynszu dzierżawnego co

niezabudowana, o kszta{cie zbliżonym

1 z{ / ma/ miesiąc

w terminie do

najmniej 1 raz w roku.

Zagospodarowanie

do trójkąta, przylegająca do drogi

+ należny

20 dnia

Zmiana czynszu będzie

dzierżawionej

powiatowej.

podatek VAT

każdego

obowiązywać od pierwszego

+ należny

miesiąca

dnia miesiąca po zg{oszeniu

posadowienie

Przedmiotem dzierżawy jest

podatek rolny

1 kontenera na odzież

część nieruchomości gruntowej

używaną i tekstylia

o powierzchni O,0001 ha

nieruchomości:

(lezprzetargovvo

zmiany przez
Wydzierżawiającego

1) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy ustala się termin do składania wniosków przez osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt li2 ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości - me dotyczy.

2) Wykaę??.gą5tablicyogłoszeńwUrzędzieGminyJasienica.

Wywieszono na tablicy ogloszeń Urzędu Gminy Jasieniea
4G. 05. zoi*

wdiiiri......4.b.-. '

Zdjęto z tabliey ogłoszen
w diii?i
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