
^OJTGMINYJASIENICA
3-385 JASIENICA 159 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z pozn. zm.]

oraz Uchwafy Nr X/128/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 sierpnia 2019r. i Uchwaty Nr X/129/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 sierpnia 2019r.

Wojt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomosci informacj^ o przeznaczeniu do oddania w dzierzaw^ nieruchomosci gruntowych.
Miejscowosc Nr

dziatki
lub

parcel!

Nr ksi?gi
wieczystej

Pow.

[ha]
Przeznaczenie

nieruchomosd

w miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego
oraa: sposob jej

zagospodarowania

Opis nieruchomosci Wysokosc
optat

z tytutu
dzierzawy

Termin
wnoszenia

optat

Zasadyaktualizacji
optat

Okres

dzierzawy
Forma dzierzawy

Jasienica 711/3 BB1B/00064906/4 0,3842 Rt-terenytqk i pastwisk;
LS - tereny lasow;
BOKD-celekomunikaqi

Zagospodarowanie
dzierzawionej

nieruchomosci:

prowadzenie obserwacji
hydrogeologicznych w
wykonanych otworach

obserwacyjno-badawczych,
pobor prob do analizy
fizykochemicznej wody

oraz eksploatacja
wybudowanych urzqdzeri.

Nieruchomosc gruntowa
stanowiqca wtasnosc

GminyJasienica. Zlokalizowanajest
w Gminie Jasienica, w miejscowosci

Jasienica. Dziatkajest
nieogrodzona, niezabudowana,

o nieregularnym ksztatcie, posiada
bezposredni dost^p do drogi

publicznej. W sqsiedztwie
nieruchomosci znajduje

si^ zabudowa mieszkaniowa.

Przedmiotem dzierzawyjest cz^sc
nieruchomosci gruntowej,
tj. grunt o pow. 0,0012 ha.

Roczna stawka

czynszu
dzierzawnego:

1.170,74 2t
netto

+ nalezny
podatek VAT

Czynsz
dzierzawny

ptatny w cyklach
rocznych,

wterminie

do 14 dni
od daty

otrzymania
faktury

Wydzierzawiajqcy
zastrzega sobie

prawo do zmiany
czynszu

dzierzawnego
co najmniej

1 raz w roku.

Zmiana czynszu

b^dzie obowiqzywac
od pierwszego dnia

miesiqca
po zgtoszeniu
zmlany przez

Wydzierzawiajqcego

Czas

oznaczony

do 3 lat

Bezprzetargowo,
na rzecz

dotychczasowego

dzierzawcy

Wieszcz^ta 2/1

2/2

2/3

BB1B/00094664/4 0,2272

0,2351

0,2292

RP-terenyupraw
polowych;
RM - tereny zabudowy
zagrodowej zlokalizowanej
w rozproszeniu na terenach
otwartych

RP-terenyupraw
polowych

Nieruchomosc gruntowa
stanowiqca wtasnosc Gminy

Jasienica, w sktad ktorej wchodzq
parcele oznaczone numerami: 2/1,

2/2 i 2/3, zlokalizowana jest w
Gminie Jasienica, w miejscowosci

Wieszcz^ta i bezposredniograniczy
z sotectwem tazy. Parcele sq
niezabudowane. Parcela 2/1
posiada bezposredni dost^p

do drogi. W sqsiedztwie
nieruchomosci znajduje SIQ
zabudowa mieszkaniowa

o niskiej intensywnosci oraz pda
uprawne i tereny zielone.

Roczna stawka

czynszu

dzierzawnego:
345,75 zt netto
+ podatek rolny

+ nalezny
podatek VAT

Czynsz
dzierzawny

ptatny w cyklach
rocznych,
wterminie

do dnia

30 wrzesnia

kazdego roku
kalendarzowego

Wydzierzawiajqcy
zastrzega sobie

prawodozmiany
czynszu

dzierzawnego
co najmniej

1 raz w roku.

Zmiana czynszu
b^dzie obowiqzywac
od pierwszego dnia

miesi^ca
pozgtoszeniu
zmiany przez

Wydzierzawiajqcego

Czas

oznaczony

do 3 lat

Bezprzetargowo,
na rzecz

dotychczasowego
dzierzawcy,

na cele

dziatalnosci

rolniczej

1) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy ustala si? termin do skiadania wnioskow przez
nie dotyczy.

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

.osoby. ktorym na pnrist-awip arr 'iA ^^(- 1 pkf 1 j pkt 2 ustawy przysluguje pierwszeristwo nabycia nieruchomosci -
Wywieszono na tablicy ogloszen (Jrz?du Gmmy Jasienicaj

wdniu

wdniu
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