WOJT GMINY JASIENICA Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z pozn. zm.)

43-385 JASIENICA 159 oraz Zarzqdzenia Wojta GminyJasienica Nr 0050.34.2019 z dnia 22 marca 2019r.

Wojt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomosci informacj'Q o przeznaczeniu do oddania w dzierzaw? nieruchomosci gruntowych.
Miejscowosc
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Czynsz
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Wydzierzawiajgcy

Czas

zastrzega sobie

oznaczony

ptatny z gory
miesi?cznie

prawo do zmiany

do 1 roku

100,00 zt+

wterminie

dzierzawnego

nalezny

do20dnia
kazdego
miesiqca

co najmniej
1 razw roku.
Zmiana czynszu

kalendarzowego

b^dzie obowiqzywac
od pierwszego dnia

Forma dzierzawy

zagospodarowania
przestrzennego

Jasienica

288/3

BB1B/00152015/5

i sposob Jej
zagospodarowania
0,0482
13UCterenydla

koncentracji ustug
obstugi ludnosci;
73KD-

cele komunikacji;
Zagospodarowanie
cz?sci
nieruchomosci:
posadowienie

reklamy
wolnostojqcej
nie zwiqzanej
trwalezgruntem

Nieruchomosc gruntowa
niezabudowana, stanowiqca
wtasnosc GminyJasienica.
Znajduje si? w poblizu
zasadniczego centrum gminy
i miejscowosci, w rejonie
ul. Strumieriskiej wJasienicy,
w sqsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej oraz ustugowohandlowej i Urz^du Gminy

Miesi^czna
stawka czynszu

dzierzawnego
netto:

podatek VAT

Bezprzetargowo

czynszu

Jasienica. Dziatkajest

miesiqca

nieogrodzona i ma nieregularny
ksztaft. Jest usytuowana
wterenie ptaskim. Dziatka
posiada niezalezny, prawny
i faktyczny dojazd do drogi
publicznej;

po zgtoszeniu
zmiany przez

Wydzierzawiajqcego

Przedmiotem dzierzawy jest
potudniowo-wschodnia cz^sc

dziafki, przylegajqca do granicy
dziatki 288/4;
powierzchnia dzierzawy: 10 m2

1) Zgodnie
z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy ustala si? termin do sktadania wnioskow przez osoby, ktorym na podstawie art. 34 ust. Ipkt 1 i 2 ustawy przystuguje pierwszeristwo w nabyciu nieruchomosci nie dotyczy.
2) Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogtoszeri w Urz^dzie Gminy Jasienica.

Wywieszono na tablicy ogfoszeri w dniu: ....../'.:?....''rl.al<c<a'/...... 2019r.
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Zdj^to z tablicy ogtoszeri w dniu:

2019r.

