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Na podstawie art. 35 ust. l i 2 ustaui)i z dnia 21 sierpiiia l 997r. o gospodarce nicruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.56 z późn. zm.)
oraz Zarządzenia xir 0050.48.2020r. z diiia 06 maja 2020r. i Zarządzenia nr O050.49.2020r. z dnia 06 maja 2020r.

Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości informacje o przeznaczeniu do oddania w użyczenie nieruchomości.

Młejscowosć Nr

dzialki

Iub

parceli

Nr księgi u'ieczystcj Pow.

(hal
Przeznaczenie
nieruchomości

w miejscowym planie
zagospodarowania

przestrtenneg,o
i sposób jej

zagospodarowania

Opis nieruchomości W)asokość oplat
z tytulu

uŻyczenia

Termin

wnoszenia

oplat

Zasady
aktualizacji

op}at

Okres

użyczenia
Forrna użyczenia

Międzyrzecze l 200/4 l BBIB/00050134/O
Górne

0,1922 23 MN- tereny
zabudotvy

jednorodzinnej.
Zagospodarowanie

użyczonej
nieruchomości:

prowadzenie dzialalności
statu{owe3 Gminnej

Biblio(eki Publicznej
w Jasienicy.

Nieruchomość grun(owa
s(anowiąca wlasność Gminy

Jasienica, czę'iciosvo ogrodzona
i uzbrojona. Dojazd z

istniejącej drogi powia(owej.
Zabudowana budynkiem nr 51l

z poddaszem użytkowym,
niepodpiwniczony. Budynek

pełni funkcję użytkową
o charakterze kulturalnym.
Powierzchnia użyczenia:

42,00 ma.

Nieodp+atnie.
Biorący do

uŻywania ponosi
kOSZ'l'} zwtpane
z eksploatacją

przedmiotu
uŻyczenia.

Brak op}at z
tytu}u

uŻyczenia.

Brak op}at
z tytuiu

użyczenia.

Czas

oznaczony:
do 3 lai.

Bezprzemrgowo.

Mit,dzyrzecze l 200/4 l BBIB/00050134/0
Gónie

0,1922 23 MN- (ereny
zabudoxvy

jednorodzinnej.
Zagospodarouaanie

uzyczonej
nieruchomości:

prowadzenie dzialalności
S bl u t O "?Je J G m I' n n e g 0

Ośrodka Kuliury
w Jasienicy.

NieruchomoŚć gruntowa
staiiowiąca własność Gminy

Jasicnica, częściouio ogrodzona
i uzbrojoiia. Dojazd

Z 15(IlleJEICeJ dr0gl pOWlalOWel.
Zabudowana budynkiem nr 51 {

z poddaszem użytkowym,
niepodpiwniczony. Budynek

pelni funkcję użytkowa
o charakterze kulturalnym.
Powierzchnia użyczenia:

341,00 m'.

Nieodpia(nie.
Biora,cy do

uŻ?'anla pOnOSl
koszty zwipane

z eksploatacją
przedmiotu
uŻyczenia.

Brak oplat
z tytulu

pŻyczenia.
Brak op}at

z tytulu
uŻyczenia.

Czas

oznaczony:
do 3 lat.

Bczprze(argosvo.

1) Zgodnie z art. 35 us(. 2 pki 12 ustawy ustala się termin do skiadania wniosków przez osoby, którym na podstawie art. 34 uSI. i pkt I i pkt 2 usławy przysluguje pierwszeństwo sv nabyciu nieruchomości - nie doryc;v.
2) Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica.
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