
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 z pozn. zm.)
oraz Uchwaty Rady GminyJasienica Nr XVIII/268/20 z dnia 25 czerwca 2020r.
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Wojt Gminy Jasienica

podaje do publicznej wiadomosci informacJQ o przeznaczeniu do oddania w dzierzaw^ nieruchomosci gruntowej.

Miejscowosc

Nr
dziatki
lub

parcel!

Nr

ksi?gi wieczystej
Pow.

[ha]

Przeznaczenie

nieruchomosci

w miejscowym
planie

zagospodarowania
przestrzennego

i sposob jej
zagospodarowania

Opis nieruchomosci

Wysokosc
optat

z tytutu
dzierzawy

Termin

wnoszenia optat
Zasady aktualizacji

optat
Okres

dzierzawy
Forma dzierzawy

Jasienica 282/2 BB1B/00144892/7 0,9551 1 UC - tereny
koncentracji ustug
obstugi ludnosci

LS - tereny lasow

Zagospodarowanie
dzierzawionej

nieruchomosci:

prowadzenie
dziatalnosci
ogrodniczej

Nieruchomosc gruntowa niezabudowana,
stanowiqca wtasnosc Gminy Jasienica.
Znajduje si? w poblizu zasadniczego

centrum gminy i miejscowosci, w rejonie
ul. Strumieriskiej w Jasienicy, w sqsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej oraz ustugowo-
handlowej. Dziatka jest nieogrodzona i ma
wydtuzony, cz^sciowo nieregularny ksztaft.

Jest usytuowana w terenie ptaskim. Nad
dziatkq przebiegaj? napowietrzne linie
eSN 15 kV. Dziatka posiada niezalezny,
prawny i faktyczny dojazd do publicznej

drogi gminnej.

Przedmiotem dzierzawyjest
cz^sc nieruchomosci gruntowej

o pow. 0,2000 ha

Roczna

stawka

czynszu:

50,00 z<
+nalezny

podatek VAT
+ podatek

rolny

Czynsz
dzierzawny

ptatny z gory
wterminie

dodnia

31 grudnia
kazdego roku

kalendarzowego.

Wydzierzawiajqcy
zastrzega sobie

prawo do zmiany
czynszu

dzierzawnego
co najmniej 1 raz

w roku.

Zmiana czynszu
b?dzie obowiyywac

od pierwszego
dnia miesiqca
po zgtoszeniu
zmiany przez

Wydzierzawiajqcego

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 pktl I 2 ustawy przystuguje pierwszeristwo w nabyciu nieruchomosci
- nie dotyczy.

2) Wykaz podlega wywieszeniu na tablicyogtoszen w Urz^dzie GminyJasienica

^wieszoao na tablicy ogtoszen Urz^du Gmmy Jasienicaj

w dniu ......lMf).OCL.......2jD.2jQ..y......^
Zdj?to z tablicy ogtoszen
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Krzyszf-of Wier-^rznk

wdniu


