
WÓJT GMINY JASIENICA Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r., poz. 1899z późn. zm.)
oraz Uchwały Nr XXXIII/456/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 października 2021r.
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Wójt Gminy Jasienica
podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej.

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 oy,loszeń w Urzędzie Gminy Jasienica Wywieszono na tablicy oglosxeń Urzędu Gmtny Jasienica' '?a. i..il(a
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Zdjęto z tablicy ogłoszeń

w dniu

Miejscowość
Nr działki

lub

parceli

Nr

księgi wieczystej
Pow.

[hal

Przeznaczenie

nieruchomości

w miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego
i sposób jej

zagospodarowania

Opis nieruchomości
Wysokość opłat

z tytułu
dzierzavty

Termin

wnoszenia opłat
Zasady aktualizacji

opłat
Okres

dzierżawy
Forma dzierżawy

Międzyrzecze
Dolne

104/26 BBIB/00050652/7 1,8818 OIITK - tereny
infrastruktury
technicznej

z zakresu kanalizacji

Zagospodarowanie
dzierżawionej

części nieruchomości:
organizacja

tymczasowego
zaplecza socjalnego

Nieruchomość gruntowa stanowiąca
własnośćGminyJasienica.
Nieruchomość znajduje się

w lokalnym s)siedztwie większych
kompleksów rolnych, zalesień oraz

zabudowy mieszkaniowej
ijednorodzinnej. Ukształtowanie
terenu z nieznacznym spadkiem,
topografia korzystna. Na terenie
działki znajduje się podziemny
zbiornik przeciwpożarowy oraz
zbiornik retency%ny. Działka ma
nieregularny kszta{t, przylega do

publicznej drogi gminnej.

Przedmiotem dz:erżawy ')est część
działki 104/26, teren poza

zbiornikami.

Powierzchnia dzierżawy: 350 m'

Miesięczna
stawka czynszu
dzierżawnego

netto:

840,00 zł +
należny

podatek VAT

Czynsz dzierżawny
płatny w terminie

do 20 dnia

każdego miesiąca
kalendarzowego

wydzierżawiający
zastrzega sobie prawo

do zmiany czynszu
dzierżawnego
co najmniej

1 raz w roku.

Zmiana czynszu będzie
obowiązywać od

pierwszego
dnia miesiąca
po zgłoszeniu
zmiany przez

Wydzierżawiającego

Czas

oznaczony

do 27 maja
2022r.

Bezprzetargowo,
na rzecz

dotychczasowego
dzierżawcy


