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Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosdami (Dz. U. z 2018r., poz. 121)
oraz Uchwaty Rady GminyJasienica Nr XLI/580/18 z dnia 25 stycznia 2018r.

Wojt Gminy Jasienica

podaje do publicznej wiadomosci informaq'Q o przeznaczeniu do oddania w dzierzaw? nieruchomosci gruntowej.

Miejscowosc

Nr
dziatki
lub

parcel!

Nr
ksi^gi wieczystej

Pow.

[ha]

Przeznaczenie

nieruchomosci

w miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego

i sposob jej
zagospodarowania

Opis nieruchomosci

Wysokosc
optat

z tytutu
dzierzawy

Termin
wnoszenia

optat

Zasady aktualizacji
optat

Okres
dzierzawy

Forma dzierzawy

Rudzica 2063 BB1B/00067417/0 0,0248 3UC-
tereny koncentraqi

ustug obs<ugi
ludnosci.

Zagospodarowanie
cz^sci dzierzawionej

nieruchomosci:

prowadzenie

dziatalnosd

o charakterze

handlowym-

kiosk

ogolnospozywczy.

Nieruchomoscgruntowa stanowiqca wtesnosc
Gminy Jasienica. Dziatka jest zabudowana kioskiem

ogolnospozywczym, kosztem i staraniem
dotychczasowego wydzierzawiajqcego. Dziatka

o ksztatcie trojkqtnym, potozona na ptaskim
terenie. Bezposrednio przylega do skrzyzowania

drog gminnych: ul. Sw. Jana i ul. Chrzciciela.
W sqsiedztwie dziatki znajdujq si^: kosciot, sklepy

i zabudowa mieszkaniowa, Dziatkajest usytuowana
na terenie obj^tym strefq ochrony konserwatorskiej

-obowi^zuje rygor wypetniania zaleceri
konserwatorskich. Kazda dziatalnosc inwestycyjna,
zmiana sposobu uzytkowania i zagospodarowania
zabytkow, prace remontowe i konserwatorskie,

prace piel^gnacyjne drzewostanu oraz
rekonstrukqa i rewaloryzacja zatozeri zieleni

wymagajq zezwolenia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow wtrybie przepisow

szczegolnych,

Powierzchnia dzierzawionej nieruchomosd:
0,0093 ha

Miesi^czna
stawka

czynszu
dzierzawnego

netto:

794,74 zt
+ nalezny

podatek VAT

Czynsz
dzierzawny

ptatny z gory
miesi?cznie
w terminie

do 20 dnia

kazdego
miesiqca

Wydzierzawiajqcy
zastrzega sobie

prawo do zmiany
czynszu

dzierzawnego
co najmniej

1 razw roku.

Zmiana czynszu
b^dzie obowi^zywac
od pierwszego dnia

miesigca po
zgtoszeniu

zmiany przez
Wydzierzawiajqcego

Czas

oznaczony

do 3 lat

Bezprzetargowo
na rzecz

dotychczasowego
dzierzawcy

1) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy ustala si? termin do sktadania wnioskow przez osoby, ktorym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy przysfuguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci
- nie dotyczy.

2) Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogtoszeri w Urz^dzie Gminy Jasienica

Wywieszono na tabiicy ogloszen Urz?du Gminy Jasienica

w dmu .....Q.f...l^Q...^.^..^..-.
Zdj?to z tablicy ogtoszen
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