
WOJT GMINY JASIENICA
43-385 TASIENICA 159

Na podstawie art. 35 +ist. I i 2 ustawy z diiia 21 sicrpnia l 997r. (l gospodarce iiierucliomościami (Dz.U. 20l8r., poz.2204 z późii. zm.)
ciraz Uci'iwaly Nr IX/ 103/ 19 Rady Gminy Jasieiiica z diiia 27 czcnvca 20l9r.

Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości lokalowej
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l
l
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l
l

i
l

l
l

0,0035

l 3UC - tereny
koiiceimacji usiug
obsl?igi I?idriości;

i lKZ -«ereny iia ccle
komtiiiikacjil

' Zagospodarovvanie
' Ay»i=r%yyrirsisr-n-s' dzicrżawioiiego
', lokalu: prowadzeiiie
' hiiiil?iii rsr'isru-A rlr'ipunktti przyjęć do
', rlapraWy 05uWla.

l

Nierudioiność

gruiiłowa staiiotviaca
wlasiiość Gmiiiy
Jasiciiica,
iiieogrodzona,
przylega.iąca do drogi
p0?atowe.l,
zabudoss'atta oBiek}em
handlowo-?isltigoyvyin,
w kłór>im znajduji) się
(hVa iO'<ale użYfkOWe.
Poivierzclinia lokal?i:
6,00 IT?.'

Miesięcziia
s!atsika

czynszu:
100,00 z}
nelto

+ iiależi'iy
poda:ek
VAT

Wydzierżatviający
zas!rzega sobie prasvo do
Zmlall'i OZ'}IlSZtl
dzicrżawy, co nąjinniej
raz sv roku

Zn'iiiiiia czynszti będzie
obosvia,zyssrać od

l
l

pierwszego dnia miesiaca
po zgloszeiiiu zmiany

l przez
', Wytlzierżawiającego.

l
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tcri'ninie

l
l

l

l'4 dni od dały
0{rzt/lilania
f'aktriry

i

Czas

OZllaCZOll)':
do 3 lat.

t3ezprze{argosvo,
yvcelu

koi'ityiiuowania
dotychczasowego
protsiadzeiiia puiikłti
przyjcć do naprassry
ko;tfekc.ii skórzattcj

1) ZgOdllle Z ań. b uSt. 2 pki. 12 LlStałł'}' ustala Sle tenlllll d0 sk!adaiiia W??IO!;kOW przez OSOb'u, kt0?'Vl'll ITha pc'ldstaWte a'a'.. 34 tiSt. l pkt. l l pkt. 2 ŁISI:Iłl?}' prz>'slugu3e pter{Vszei"lsiWo nab.ycta iiterLlchoiiiosci -
iiie doO'c'?v

2) Wykaz podlega txiywieszeiiiu na tablicy ogtoszeił sv Urzedzie Giniiiy Jasienica.

Wysvieszono iia tablicy ogtoszei'i sv diiiu: . .
Zdję(o z łablicy ogloszei'i sv diii?i:
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