
0-385 TASlT-TMTr'A "' '••9 ^g podstawie art. 35 ust. li 2 ustawyzdnia 21sierpnia 1997r. ogospodarce nieruchomosciami (Dz. U.z2020r., poz.65z pozn. zm.)
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Wojt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomosci informaq'Q o przeznaczeniu do oddania w dzierzaw^ nieruchomosci gruntowych

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

Rudzica 30/5 BB1B/00067417/0 0,2330 1PG - tereny dziatalnosci

produkcyjno-gospodarczej

4KL-cele komunikacji

Zagospodarowanie

dzierzawionej
nieruchomosci:

posadowienie
2 kontenerow na odziez

uzywanq i tekstylia

Nieruchomosc gruntowa stanowiqca

wtasnosc Gminy Jasienica.

Dziatka jest nieogrodzona,

niezabudowana, o nieregularnym

ksztatcie, przylegajqca do drag

gminnych.

Przedmiotem dzierzawyjest

cz^sc nieruchomosci gruntowej

o powierzchni 0,0002 ha

Czyns;

dzierzawny

w wysokosci

1 zt / m2/ miesiqc
+ nalezny

podatek VAT

+ nalezny

podatek rolny

Czynsz ptatny

z gory

miesi^cznie
wterminiedo

20 dnia

kazdego

miesiqca

Wydzierzawiajqcy zastrzega

sobie prawo do zmiany

czynszu dzierzawy co

najmniej razw roku.

Zmiana czynszu b?dzie

obowiqzywac od pierwszego

dnia miesiqca po zgtoszeniu

zmiany przez

Wydzierzawiajqcego.

Czas

oznaczony:
do 3 lat

Bezprzetargowo

Rudzica 27/1 BB1B/00095506/6 0,1674 4 UC - tereny koncentracji

ustugobstugi ludnosci

Zagospodarowanie

dzierzawionej
nieruchomosci:

posadowienie
1 kontenera na odziez

uzywanq i tekstylia

Nieruchomosc gruntowa stanowigca

wtasnosc Gminy Jasienica.

Dziatka jest ogrodzona,

o nieregularnym ksztatcie, zblizonym

do prostokqta, przylegajgca do drogi

gminnej i powiatowej.

Przedmiotem dzierzawyjest

cz^sc nieruchomosci gruntowej

opowierzchni 0,0001 ha

Czynsz

dzierzawny

w wysokosci
1 zt/ m'/miesiqc

+ nalezny

podatek VAT

+ nalezny

podatek rolny

Czynsz ptatny

z gory

miesi^cznie
wterminie do

20dnia

kazdego

miesiqca

Wydzierzawiajqcy zastrzega

sobie prawo do zmiany

czynszu dzierzawnego co

najmniej 1 razw roku.

Zmiana czynszu b^dzie

obowiqzywac od pierwszego

dnia miesiqca po zgfoszeniu

zmiany przez
Wydzierzawiajqcego

Czas

oznaczony:

do 3 lat

Bezprzetargowo

Mazancowice 28/10 BB1B/00071230/6 0,0890 36 MN - tereny zabudowy

jednorodzinnej

Zagospodarowanie

dzierzawionej
nieruchomosci:

posadowienie
2 kontenerow na odziez

uzywanq i tekstylia

Nieruchomosc gruntowa stanowiqca
wtasnosc Gminy Jasienica.

Dziafka jest nieogrodzona,

niezabudowana, o nieregularnym

ksztatcie, zblizonym do kwadratu,

przylegajqca do drogi gminnej

i powiatowej.

Przedmiotem dzierzawyjest

cz^sc nieruchomosci gruntowej

opowierzchni 0,0002 ha

Czynsz

dzierzawny

w wysokosci

1 zf/m2/ miesiqc
+ nalezny

podatek VAT

+ nalezny

podatek rolny

Czynsz ptatny

z gory

miesi^cznie

wterminiedo

20dnia

kazdego

miesiqca

Wydzierzawiajqcy zastrzega

sobie prawo do zmiany

czynszu dzierzawy co

najmniej razwroku.

Zmiana czynszu b^dzie

obowiqzywac od pierwszego

dnia miesiqca po zgtoszeniu

zmiany przez

Wydzierzawiajqcego.

Czas

oznaczony:

do 3 lat

Bezprzetargowo

1



Bielowicko 148/44 BB1B/00066124/2 0,1277 5 MM - tereny zabudowy
zagrodowej

ijednorodzinnej

Zagospodarowanie

dzierzawionej
nieruchomosci:

posadowienie

1 kontenera na odziez

uzywanq itekstylia

Nieruchomoscgruntowa stanowiqca
wtasnosc Gminy Jaslenica.
Dziatka jest nieogrodzona,

niezabudowana, o nieregularnym
ksztatcie, zblizonym do prostokqta,

przylegajqca do drogi gminnej
i powiatowej.

Przedmiotem dzierzawyjest
cz?sc nieruchomosci gruntowej

o powierzchni 0,0001 ha

Czynsz
dzierzawny

w wysokosci

1 zt/ m2/ miesiqc
+ nalezny

podatek VAT

+ nalezny

podatek rolny

Czynsz ptatny

z gory

miesi^cznie

wterminie do

20dnia

kazdego

miesiqca

Wydzierzawiajqcy zastrzega

sobie prawo do zmiany

czynszu dzierzawnego co
najmniej 1 raz w roku.
Zmiana czynszu b^dzie

obowiqzywac od pierwszego

dnia miesiqca po zgtoszeniu

zmiany przez

Wydzierzawiajqcego

Czas

oznaczony:

do 3 [at

Bezprzetargowo

Landek 515/30 BB1B/00056894/7 0,1154 1 UC - tereny koncentracji
ustug obstugi ludnosci

Zagospodarowanie
dzierzawionej
nieruchomosci:

posadowienie
1 kontenera na odziez

uzywanq itekstylia

Nieruchomosc gruntowa stanowiqca
wtasnosc Gminy Jasienica.
Dziatka jest nieogrodzona,

niezabudowana, o ksztatciezblizonym
do prostokqta przylegajqca do drogi

gminnej i powiatowej.

Przedmiotem dzierzawyjest
cz^sc nieruchomosci gruntowej

o powierzchni 0,0001 ha

Czynsz

dzierzawny
w wysokosci

1 zt/m2/ miesigc

+ nalezny

podatek VAT

+ nalezny
podatek rolny

Czynsz ptatny

z gory
miesiQcznie

wterminie do

20dnia

kazdego
miesiqca

Wydzierzawiajqcy zastrzega
sobie prawo do zmiany

czynszu dzierzawnego co
najmniej 1 razw roku.
Zmiana czynszu b^dzie

obowiqzywac od pierwszego

dnia miesiqca po zgtoszeniu
zmiany przez

Wydzierzawiajqcego

Czas

oznaczony:

do 3 lat

Bezprzetargowo

Mi^dzyrzecze
Gome

384/1 BB1B/00050134/0 0,0992 2 UC - tereny koncentracji
ustugobstugi ludnosci
1 KZ-cele komunikacji

Zagospodarowanie
dzierzawionej

nieruchomosci:

posadowienie
1 kontenera na odziez

uzywanq i tekstylia

Nieruchomosc gruntowa stanowiqca
wtasnosc Gminy Jasienica.
Dziatka jest nieogrodzona,

niezabudowana, o ksztatciezblizonym
do trojkqta, przylegajqca do drogi

powiatowej.

Przedmiotem dzierzawy jest

cz^sc nieruchomosci gruntowej
o powierzchni 0,0001 ha

Czynsz

dzierzawny
w wysokosci

1 zt/m2/ miesiqc
+ nalezny

podatek VAT

+ nalezny
podatek rolny

Czynsz ptatny

z gory

miesi^cznie
wterminie do

20dnia

kazdego

miesiqca

Wydzierzawiajqcy zastrzega

sobie prawo do zmiany
czynszu dzierzawnego co

najmniej 1 razw roku.
Zmiana czynszu b^dzie

obowiqzywac od pierwszego
dnia miesiya po zgfoszeniu

zmiany przez

Wydzierzawiajqcego

Czas

oznaczony:
do 3 lat

Bezprzetargowo

Roztropice 468/2 [ BB1B/00055779/8 | 0,0900 | lUI-tereny ustug innych.

Zagospodarowanie
dzierzawionej

nieruchomosci:

posadowienie
2 kontenerow na odziez

uzywanq itekstylia

Nieruchomosc gruntowa zabudowana

budynkiem starej remizy strazackiej,
stanowiqca wfasnosc Gminyjasienica."

Dziatka jest cz^sciowo ogrodzona,

przylega do drogi powiatowej.

Przedmiotem dzierzawyjest
cz^sc nieruchomosci gruntowej

o powierzchni 0,0002 ha

Czynsz

dzierzawny
w wysokosci

1 zt/ m2/ miesiqc
+ nalezny

podatek VAT
+ nalezny

podatek rolny

Czynsz ptatny
z gory

miesi^cznie

wterminiedo

20dnia

kazdego
miesiqca

Wydzierzawiajqcy zastrzega
sobie prawo do zmiany
czynszu dzierzawy co

najmniej razw roku.

Zmiana czynszu b^dzie

obowiqzywac 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 pkt 1 i'2 ustawy przystuguje pierwszeristwo w nabyciu nieruchomosci -n/e dotyczy.
2) Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogtoszeri w UrzQdzie GminyJasienica.
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