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Na podstawie art. 35 ust. li 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.)

4 3 - 3 8 5 JASJE7VI CA 1 5 9 Wójt Gminy Jasienica
podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej

Miejscowość

Nr

działki
Iub

parceli

Nr

księgi wleczystej
Pow.

[ha]

?Przeznaczenie
nieruchomoŚci

w miejscowym planie
zagospodarowania

przestnenne@o
i sposób jej

zagospodarowania

Opis nieruchomości
Wysokość opłat

ztytuhi
dzierżawy

Termin

wnoszenia

opłat
Zasady aktualizacji opłat

Okres

dzierżawy
Forma dzierżawy

Międzyrzecze I 250 l BBIB/00095940/O I 6,2200
Górne

,,UT" - tereny usług
turystycznych
i wypoczynku
zbiorowego;

,,RP" - tereny upraw
polowych;

Zagospodarowanie
dzierżawionej

nieruchomoŚci:

urządzenie oraz
prowadzenie

strzelnicy sportowo-
rekreacyjnej

Nieruchomość gruntowa
stanowiąca własność Gminy

Jasienica, położona w Międzyrzeczu
Górnym, ogrodzona, częściowo

zakrzewiona i zadrzewiona.
Na nieruchomości znajduje się

utwardzona droga dojazdowa oraz
wolnostojące budynki

magazynowe.

Przedmiotem dzierżawy jest część
nieruchomości, tj. niezabudowany

grunt o pow. 0,6050 ha

Stawka

czynszu

dzierżawnego
za 1 kwartał:

100,00 zł +
należny

podatek VAT

Czynsz płatny
kwartalnie
do 20 dnia

następnego
miesiąca po

kwartale

Wydzierżawiający
zastrzega sobie prawo

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

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

2) Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica
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Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ...... .,;4{-l,,,,;ą,ą,y,ę,g,':!=a..... 2022r.

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