
W("JT GMINY JAS?ENICA
-: ? - - .:- ? , ' -. l.' - -4 - . l . Ińa podstawie art. 35 ust. li 2 ustawy z dnia ;'1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

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

1) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustavry ustala się termin do składania wniosków przez osoby, którym na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości -
nie doęczy.

2) Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica.
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Krzysztof Wieczerzak

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ....:5...ęM.tig.v.n'>Im. . 2022 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ........................................................ 2022 r.

MiejscowośĆ Nr

działki

lub

parceli

Nr księgi
wieczystej

Pow.

[hal
Przeznaczenle

nieruchomości

w miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego
oraz sposób jej

zagospodarowania

Opis nieruchomości Wysokość
opłat

z tytułu
dzierżawy

Termin

WnOSZenia

opłat

Zasady aktualizacji
opłat

Okres

dzierżawy
Forma dzierżawy

Wieszczęta

2/1

BBIB/00094664/4

0,2272

ZN.11 - tereny zieleni:
RM.5 - tereny zabudowy
za(4,rodovvej

Zagospodarowanie
dzierżawionej nieruchomości:
prowadzenie działalności
rolniczej

NieruchomoŚĆ gruntowa
stanowiąca własność Gminy

Jasienica, w skład której wchodzą
parcele oznaczone numerami: 2/1,

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

Wieszczęta i bezpośrednio graniczy
z sołectwem Łazy. Parcele są
niezabudowane. Parcela 2/1
posiada bezpośredni dostęp

do drogi. W s)siedztwie
nieruchomości znajduje s%
zabudowa mieszkaniowa

o niskiej intensywności oraz pola
i,iprawne i tereny zielone.

Roczna stawka

czynszu
dzierżawnego:
880,00 zł netto
+ podatek rolny

+ należny
podatek VAT

Czynsz
dzierżawny

płatny w cyklach
rocznych,

w terminie

do dnia

30 kwietnia

każdego roku
kalendarzowego

Wydzierżawiający
zastrzega sobie

pr3wo do zmiany
czynszu

dzierżawnego
co najmniej

1 raz w roku.

Zmiana czynszu
będzie obowiązywać
od pierwszego dnia

miesiąca
po zgłoszeniu
zmiany przez

Wydzierżawiającego

Czas

oznaczony

do 3 lat

Bezprzetargowo,
na cele dzia{alności

rolniczej

2/2 0,2351

R1.10 - tereny rolne
z dopuszczeniem zabudowy

Zagospodarowanie
dzierżawionej nieruchomości:
prowadzenie dzia{alności
rolniczej2/3 0,2292


