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Wojt Gminy Jasienica

podaje do publicznej wiadomosci informacj^ o przeznaczeniu do oddania w dzierzaw^ nieruchomosd gruntowej

Miejscowosc

Nr
dziatki
tub

parceli

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

Jasienica 253 BB1B/00007936/6 1,4124 ,,48MN",,,49MN"-
tereny zabudowy
jednorodzinnej;

,,RP" -
tereny upraw

polowych;

Dziatka cz^sciowo
znajduje SIQ

w bezposrednim
sqsiedztwie terenu
wod otwartych -

,,wo";

Zagospodarowanie
dzierzawionej czesci

nieruchomosci:
prowadzenie

dziatalnosci rolniczej.

Nieruchomosc gruntowa stanowiqca
wtasnosc GminyJasienica, potozona jest

wjasienicy, w poblizu zasadniczego
centrum gminy i miejscowosci
(ok. 500 m), w rejonie drogi

Nad Potokiem. Dziatka ma wydtuzony,
cz^sciowo nieregularny ksztatt, jest

nieogrodzona i usytuowana wterenie
ptaskim. Cz^scig sktedowq nieruchomosci

jest budynek mieszkalny murowany,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony
(niepetny stan surowy zamkni^ty) oraz

budynek niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny o przeznaczeniu

produkcyjnym, ustugowym
i gospodarczym - oba obiekty, z uwagi

na ich zfy stan techniczny, przeznaczone
sq do rozbiorki. Dziatka nie posiada

dost?pu do drogi publicznej.
Dost^p do drogi publicznej dla

dzierzawionej CZQSCI gruntu b^dzie
odbywatsi? po dziatce 252/6;

Przedmiotem dzierzawyjest
cz^sc nieruchomosci gruntowej

o pow. 0,0700 ha.

Roczna

stawka

czynszu:
50,00 zt
+ nalezny
podatek
VAT +

podatek
rolny.

Roczny czynsz
dzierzawny

ptatny
wterminie

dodnia
30 czerwca

kazdego roku
kalendarzowego.

szow.iu tablicy ogloszenUTz^duGmmy Jasienica1) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy ustala si^ termin do sktadania wnioskow pr^i;d'sob'y,"Rt'orym--rfa podstawieart. 34 ust. 1 pkt
- nie dotyczy.

2) Wykaz podlega wywieszeniu natablicyogtoszeriwUrz^dzieGminyJasienica | wdniu....,/t.O....C-^lr-'^-''f^"'-<i4'^-'"k'"
|1 i 2 ustawy przystuguje pierwszeristwo w nabyciu nieruchomosci

Zdj?to z tablicy ogloszen D

w dll iu

Wydzierzawiajqcy
zastrzega sobie

prawo do zmiany
czynszu

dzierzawnego
co najmniej 1 raz

w roku.

Zmiana czynszu
b^dzie obowigzywac
od pierwszego dnia

miesigca po
zgtoszeniu

zmianyprzez
Wydzierzawiajqcego.

Czas

oznaczony
do31at.

Bezprzetargowo.

,&«1/
Z up, Wojta
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Krzysztof Wwczerzak


