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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 Gminy Jasienica Nr Xll/174/19 z dnia 14 listopada 2019r.

Wojt Gminy Jasienica
podaje do publicznej wiadomosci informacj? o przeznaczeniu do oddania w dzierzaw? nieruchomosci gruntowych

Miejscowosc Nrdziatki
tub parcel!

Nrksi?gi
wieczystej

Pow.
[ha]

Przeznaczenie nieruchomosci
w miejscowym planie

zagospodarowania przestraennego
oraz sposob jej zagospodarowania

Opis nieruchomosci Wysokosc
optat z tytutu

dzierzawy

Termin wnoszenia optat
i zasady ich aktualizacji

Okres
dzierzawy

Forma
dzierzawy

Mi$dzyrzecze
Dolne

104/19
104/20
104/29
104/30
104/32
104/33
104/34
104/35
104/43
104/47
104/48
104/49
104/50
104/56
104/62

(przed
podziatami
dz. 104/16)

BB1B/00050652/7 2,6641
2,5319
0,3122
0,1678
1,3737
1,5290
2,4091
2,5073
7,5651
2,4318
0,5192
0,5294
0,5262
2,1309
4,7949

01PU, 02PU, 03PU, 04PU, 05PU-tereny
obiektow produkcyjnych, sktadow

i magazynow oraz zabudowy uslugowej;

03KDD -tereny drog publicznych klasy D

021TK - tereny infrastruktury technicznej
z zakresu kanalizacji;

01Z,02Z-terenyzieleni;

OIZL-terenylasow;

Strefa obseiwacji archeologicznej.

Sqsiedztwo terenow lasu.

Zagospodarowanie dzierzawionej
cz?sci nieruchomosci:

prowadzenie dziafalnosci rolniczej

Nieruchomosc gruntowa stanowi^ca
wtasnosc Gminy Jasienica.
Nieruchomosc znajduje si?

w lokalnym s^siedztwie wi?kszych
kompleksow rolnych, zalesien oraz

zabudowy mieszkaniowej
i jednorodzinnej. Uksztattowanie
terenu z nieznacznym spadkiem,
topografia korzystna. Teren jest
nieogrodzony, niezabudowany,

o nieregularnym ksztatoie,
przylegaj^cy do drogi gminnej.

Przedmiotem dzierzawy jest
cz$sc nieruchomosci gruntowej

ot^cznejpow.dzierzawy
20,1281 ha

(dotyczy dziatki przed podziatami
oznaczonejjako104/16)

Czynsz
dzierzawny
w wysokosci

netto
26.166,53 zt+

nalezny
podatek VAT

+ nalezny
podatek rolny /

na 1 rok

kalendarzowy

Roczny czynsz dzierzawny
ptatnyjednorazowo

wterminie
do dnia 20 wrzesnia 2020r.

Wydzierzawiaj^cy zastrzega
sobie prawo do zmiany
czynszu dzierzawnego

conajmniejl razwroku.
Zmiana czynszu b?dzie

obowiqzywac od pierwszego
dnia miesi^ca po zgtoszeniu

zmiany przez
Wydzierzawiaj^cego

Czas
oznaczony:

dodnia
28 lutego
2021r.

Bezprzetargowo,
na rzecz

dotychczasowego
dzierzawcy

1) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy ustala si? termin do skladania wnioskow przez osoby, ktorym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy przystuguje pierwszenstwo nabycia nieruchomosci - nie dotyczy
2) Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogtoszen w Urz^dzie Gminy Jasienica.
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