
" ' Na podstawie art 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomosciami (Dz U z 2021 r , poz 1899 z pozn zm )
oraz Uchwały Nr XL?II/577/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 sierpnia 2022r.43-385 JASIENICA 159

Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych

1) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy ustala się termin do składania wniosków przez osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości -
nie dotyczy.

2) Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ...... ,3,,, Hy,,5,5 i,q., .... 2022 r.

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

MiejscowoŚĆ Nr dzia&i

Iub

parceli

Nr księgi
wieczystej

Pow.

[hal
Przeznaczenie

nieruchomości

w miejscowym
planie

zagospodarowania
przestrzennego

i sposób jej
zagospodarowania

Opis nieruchomości Wysokość opłat
z tytułu

dzierżawy

Termin

wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji
opłat

Okres

dzierżawy
Forma dzierżawy

Landek 691 BBIB/00056894/7 0,1394 PU1.2 -tereny
zabudowy us{ugowo

produkcyjnej

Na terenie dzia{ki

znajduje się budynek
zabytkowy objęty
ochroną w planie:

Remiza OSP - dz. 691

(IIL-SW);

Zagospodarowanie
części dzierżawionej

nieruchomości:

prowadzenie
dzia+alności

o charakterze

handlowym
i gastronomicznym

Nieruchomość gruntowa stanowiąca
w{asność Gminy lasienica.

Dzia{ka jest częściowo zabudowana
pawilonem handlowym z barem,

kosztem i staraniem dotychczasowego
wydzierżawiającego.

Dzia+ka ma nieregularny kształt,
po+ożona jest na p{askim teren:e,

jest nieogrodzona. Przylega do dróg
powiatowych W sąsiedztwie dzia{ki

znajdują się sklepy, budynek OSP oraz
boiska i zabudowania.

Przedmiotem dzier'zawy jest
część nieruchomości gruntowej

o powierzchni O,0190 ha

Miesięczna
stawka czynszu
dzierżawnego

netto:

975,61 z{
+ należny

pod3tek VAT

Czynsz
dzierżawny

p{atny
miesięcznie
w terminie

do 20 dnia

każdego
miesiąca

Wydzierżawiający
zastrzega sobie

prawo do zmiany
czynszu dzierżawnego

co najmniej
1 raz w roku.

Zmiana czynszu
będzie obowiązywać
od pierwszego dnia

miesiąca po
zg{oszeniu

zmiany przez
Wydzierżawiającego

Czas

oznaczony

do 3 lat

(lezprzetargovio
na rzecz

dotychczasowego
dzierżawcy


