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Zarządzeni
Na podstawie art. 35 ust. l i2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nienichomościami (Dz. U. z 201 8r. poz.2204 z późn. zm.)

oraz ia nr 0050. 74.20 1 9r. z dnia 13 czcrvvca 201 9r., Zarządzenia nr 0050. 76.20l9r. z dnia 13 czerwca 201 9r. i Zarządzenia nr 0050. 75.201 9r. z dnia 13 czervvca 201 9r.
Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomosci informacje o przeznaczeniu do oddania w uźyczenie nieruchomości.

Miejscowość l Nr l Nr księgi wieczystej
dzialki

Iub

parceli

Pow.

[hal
Przeznaczenie
nieruchomości

w młejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego
i sposób jej

zagospodarowania

Opis nieruchomoścł Wysokość oplat
z tytulu

uHczenia

Termin
wnoszenia

oplat

Zasady
aktualizacji

oplat

Okres

uŻyczenia
Forma u0czenła

Jasienica 406 BB IB/00064906/4 0,4697 4 UC- tereny
koncentracji usług
obsługi ludności

Zagospodarowanie
użyczonej

nieruchomości:
prowadzenie działalno.ści

statutowej Gminnego
Ośrodka Kultury w

Jasienicy

Nieruchomośc gruntowa
stanowiąca własnosć Gminy

Jasienica, nieogrodzona,
przylegaj)ca do drogi

powiatowej, zabudowana
budynkiem użytkowym nr 159
siedziba Gminy Jasienica, OSP,

Sala widowiskowa GOK.
Powierzchnia użyczenia:

290,00 m'

Nieodpłatnie.
Biorr4cy do

używania ponosi
koszty związane

z eksploatacją
przedmiotu
uŻyczenia.

Brak opłat z
tytulu

użyczenia.

Brak op}at
z yiułu

użyczenia.

Czas

oznaczony:
do 3 lat.

Bezprzetargowo.

Rudzica 1892 I BBIB/00069139/]

123 BB?B/00069139/l 0,0417

0,0957 i 5UC -tereny koncentracji
uslug obslugi ludności.

Zagospodarowanie
uzyczonej

niemchomości:
prowadzenie działalności

statutowej Gminnego
Ośrodka Ku}tury w

Jasienicy

Nieruchomość gruntowa
stanowiąca własność Gminy

Jasienica, częściowo
ogrodzona, przylegająca do
drogi gminnej, zabudowana
budynkiem nr 124 o funkcji

kulturalno-użytkowej,
Powierzchnia użyczenia:

1040,00 m?

Nieodplatnie.
Biorący do

uzywania ponosi
koszty związane
z eksp}oatacją

przedmiotu
uŻyczenia.

Brak oplat
z tytułu

użyczenia.
Brak opłat

z tytulu
iizyczenia.

Czas

oznaczony:
do 3 lat.

Bezprzetargosvo.

Biery 186/l i BBIB/00064925/3 0,0943 l 2UC-terenykoncentracji
usług obsługi ludności.

Zagospodarowanie
wzyczone3

nieruchomości:
prowadzenie działalności

statutowej Gminnego
Ośrodka Ku}tury w

Jasienicy

Nieruchomo'bc gruntowa
stanowiąca własność Gminy

Jasienica, nieogrodzona
przylegająca do drogi gminnej,

zabudowana budynkiem
wo}nostojącym nr 219,

dwukondygnacyjnym o funkcji
użytkowo-kulturalnej.

Powierzchnia użyczenia:
500,00 ma

Nieodpłatnie.
Biorący do

uŻywania ponosi
koszty związane
z eksploatacją

przedmiotu
uŻyczenia.

Brak opłat
z tytułu

uŻyczenia.

Brak opiał
z (ytułu

użyczenia.

Czas

oznaczony:
do 3 lat.

Bezprzetargowo.

1) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy ustala siq termin do sk}adan?' Ill i ! itańm y+r-tu-r gqobv któgm tia podstawie art. 34 ust. l pkt l i pkt 2 ustawy przysługuje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomości - nie doPc:y.
2) Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminj $mhno na tablicy ogłoszeń Urzędu Gm?inyJasienica
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