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Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami ( Dz.U. z 2021r., poz. 1899)
oraz Zarzadzenia nr 0050.170.2021W6jta Gminy Jasienica z dnia 6 grudnia 2021r.

Wojt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomosci informacj^ o przeznaczeniu do oddania w uzyczenie nieruchomosci.

Miejscowosc Nr
dzialki

lub
parceli

Nr ksi^gi
wieczystej

Pow.
[ha]

Przeznaczenie

nieruchomosci

w miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego
i sposobjej

zagospodarowania

Opis nieruchomosci Wysokosc oplat
z tytulu uzyczenia

Termin
wnoszenia

oplat

Zasady
aktualizacji

oplat

Okres

uzyczenia
Forma uzyczenia

Jasienica

3680

1600/1

BB1B/00033516/7 1,8498 115MN-tereny
zabudowy

jednorodzinnej
1 US - tereny ustug
sportu i rekreacji.

0,1226
1 US - tereny ustug
sportu i rekreacji.

1627/4

1627/5

1627/6

BBIB/00046625/8 0,3655
3 US- tereny ustug
sportu i rekreacji.

0,4057
3 US - tereny uslug
sportu i rekreacji.

1,4368
2 US- tereny uslug
sportu i rekreacji.

35 KD-cele
komunikacji.
29 KW-cele
komunikacji.

Zagospodarowanie
uzyczonej

nieruchomosci:

prowadzenie
dziaialnosci Statutowej

LKS Drzewiarz.

Nieruchomosc gruntowa stanowi^ca
wlasnosc Gminy Jasienica,

ogrodzona, cz^sciowo zadrzewiona.
Na nieruchomosci posadowiony

jest obiekt kulturalny, scena
zadaszona, 2 boiska sportowe,

trybuny sportowe.

Przedmiotem uzyczenia sq 2 boiska
sportowe o powierzchni 1,7000 ha,

oraz cz?sc budynku nr 139
o powierzchni 205,40 m
i cz^scbudynku nr 1360
o powierzchni 215,58 m .

Nieodptatnie.
Biorqcy do uzywania

ponosi koszty zwi^zane
z eksploatacj^

przedmiotu uzyczenia

Brak optat
z tytutu

uzyczenia.

Brak optat
ztytulu

uzyczenia.

Czas

oznaczony;
do 3 lat

Bezprzetargowo.

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 i pkt 2 ustawy przystuguje pierwszenstwo w nabyciu
nieruchomosci - nie dotyczy.

2) Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogloszen vv Urz^dzie Gminy Jasienica. .^.——————' ~ ~~. T.
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