
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z pozn. zm.)
43-385 TASmNICA 159 oraz Uchwaty nr XXXVIII/519/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 3 marca 2022r.

Wojt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomosci informacj^ o przeznaczeniu do oddania w dzierzaw^ nieruchomosci lokalowej

Miejscowosc Nr
dzialki
lub

parcel!

Nr ksi^gi
wieczystej

Pow.
[ha]

Przeznaczenie
nieruchomosci

w miejscowym
planie

zagospodarowania
przestrzennego
orazsposobjej

zagospodarowania

Opis oraz powierzchnia
lokalu

Wysokosc
oplat

z tytulu
dzierzawy

Zasady aktualizacji
oplat

Termin
wnoszenia

oplat

Okres
dzierzawy

lokalu

Forma
dzierzawy

lokalu

Wieszcz^ta 24/8 BB1B/OOOI7321/5 0,8742

PU1.2-tereny
zabudowy ustugowo

produkcyjnej
MN.lO-tereny

zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

R1.9-tereny rolne
z dopuszczeniem

zabudowy
ZL.4- tereny lasow
Zagospodarowanie

dzierzawionego
lokalu: prowadzenie

dzialalnosci

uslugowej-
Kwiaciarnia.

Nieruchomosc gruntowa
stanowi^ca wtasnosc

Gminy Jasienica,
nieogrodzona,

przylegajaca do drogi
powiatowej, zabudowana

budynkiem OSP,
w ktorym na parterze

znajduja si? dwa lokale
uzytkowe.

Powierzchnia lokalu:
29,00 m2

Miesi^czna
stawka

czynszu:
232,00 zl netto

+ nalezny
podatek VAT,

+ koszty
zwiqzane

z eksploatacjq
lokalu.

Wydzierzawiaj^cy
zastrzega sobie prawo
do zmiany czynszu

dzierzawy, co
najmniej raz w roku.

Zmiana czynszu
bfdz.ie obowiqzywac
od pierwszego dnia

miesiqca
po zgloszeniu
zmiany przez

Wydzierzawiaj qcego.

Czynsz ptatny
z gory

miesi^cznie
w terminie do

20 dnia
kazdego
miesiaca.
+ oplaty
zwiqzane

z eksploatacja
lokalu w
terminie

vvskazanym
w fakturze.

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
nabycia nieruchomosci - nie dotyczy

2) Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogtoszen w Urz^dzie Gminy Jasienica.
2. Up. t\ Lljtu

ZASI^PCA WOJTA
-s—^ . - - —B.^^
Krzysztof WieczerzSk

Wywieszono na tabl'cy ogfoszen Urz^du Gminy Jasienica

w dfliu .Ql...^M^...AQA^rf-...
Zdj^to z tablicy ogtoszexn

wdniu..............................
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