
VÓJT GMINY JASIEN?CA
43-385 JASIENł(,A 159

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.)
oraz Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr XXXVI /492 /2 1 z dnia 3 0 grudnia 2021r.

Wójt Gminy Jasienica podaje do publtcznej wtadomości informację o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nienichomości gruntowej.

1) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustavty ustala się termin do składania wniosków przez osoby, którym na podstawie art 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy przysługuje pierwszeńsmo nabycia nłeruchomosci -nie dolyczy

2) Wykaz podłega wywłeszenłu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy lasienica.
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ZAS,?CA WÓJTA.S" ?

>Krqsx;kd WieczerzJ
Ag ałi4uhiaWywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ,,(?Ą.(q....... 2022r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ........................................................ 2022r.

MiejscowośĆ

l

Nr

działki

lub

parceli

Nr księgi
w}eczystej

l

Okres

dzierżawy
Forma dzierzawy

Przeznaczenie nieruchomości
w mieiscowym planie

zagospodarowania
przestrzenney4o
oraz sposób iej

l zagospodarowania

l

WysokośĆ opłat

l

z tytułu
dzierżawy

l

l

Zasady aktualizacji
opłat

l

Międzyrzecze
Górne

113/1 BBIB/00058281/1

l

l-

0,7555

l

, LIZ-terenyusługzdrowia;
13MN -tereny zabudowy

jednorodzinnej;
9KD - cele komunikacji, droga

i publiczna.

Zagospodarowanie
dzierżawionej nieruchomości:

' prowadzenie działalności
rolniczej.

 Nieruchomość
gruntowa

o regularnym
kształcie, zbliźonym

do prostoJta,
po{ożona na płaskim

terenie, nieogrodzona
, niezabudowana,

bezpośrednio przyleBa
i do drogi o nazwie

Jazowa.

Roczna stawka

czynszu
l dzierżawnego

netto:

l

400,00 zł +
należny

podatek VAT *
 podatek rolny.

i Wydzierżawiający
zastrzega sobie prawo

' do zmiany czynszu
dzierżawnego co

najmniej 1 raz w roku.
Zmiana czyriszu będzie

obowiązywać od
pierwszego dnia

miesiąca po zgłoszeniu
l zmiany przez

Wydzierżawiającego.

Czynsz dzierżawny
płatny w terminie

do dnia

20 sierpnia
każdego roku

kalendarzowego.

l '-' ""-

Czas

oznaczony

d0 3 lat.

Bezprzetargowo.
na rzeo

dotychczasowego
dzierżaviq,

na cele

dzia{alności

rolniczej.

l


