
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami ( Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z pozn. zm.)
43-385 JASIENICA 159 oraz Uchwafy Rady Gminy Jasienica Nr XLVII/630//22 z dnia 15 grudnia 2022r.

Wojt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomosci informacj^ o przeznaczeniu do oddania w dzierzaw^ nieruchomosci lokalowej.

Miejscowosc Nr
dzialki
lub

parceli

Nr ksi^gi wieczystej Pow.
[ha]

Przeznaczenie

nieruchomosci

w miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego
i sposobjej

zagospodarowania

Opis nieruchomosci Wysokosc
oplat

z tytulu
dzierzawy

Termin
wnoszenia oplat

Zasady aktualizacji
oplat

Okres
dzierzawy

Forma dzierzawy

Swi^toszowka 250/1 BB1B/00066038/2 0,3594 01 UP - tereny zabudowy
ustug publicznych

OlKDG-terenydrog
publicznych klasy

glownej.

Zagospodarowanie
dzierzawionej

nieruchomosci:

prowadzenie przychodni
lekarza rodzinnego.

Niemchomosc zlokalizowana
jest w gminie Jasienica

w solectwie Swi?tosz6wka.
Ma nieregulamy ksztatt i jest

ptaska. Cz^sciowo
zabudowana budynkiem,

w ktorym miesci sif siedziba
Ochotniczej Strazy Pozamej,
poczta, przychodnia zdrowia
oraz kantor. Dzialka posiada
bezposredni dojazd do drogi

publicznej (ul. Szkolna).
W bliskim sqsiedztwie

nieruchomosci znajdujq si?
nienichomosci zabudowane

przedszkolem publicznym
oraz szkotq, kosciotem,
sklepem i stacjq paliw.

Przedmiotem dzierzawy jest
lokal uzytkowy.

Powierzchnia lokalu:
134,00m2.

Miesi^czna
stawka

czynszu:
3082,00 zt.

netto

+ nalezny
podatek Vat.

+ koszty
zwiqzane

z eksploatacjq
lokalu.

Czynsz
dzierzawny ptatny
z gory miesi^cznie

w terminie

do 20 dnia

kazdego miesiqca.

Oplaty za media
platne

w terminie

wskazanym
w fakturze

Wydzierzawiajqcy
zasti-zega sobie prawo

do zmiany czynszu
dzierzawnego, co

najmniej 1 raz w roku.
Zmiana czynszu

b^dzie obowi^zywac
od pierwszego dnia

miesi^ca po zgtoszeniu
zmiany przez

Wydzierzawiajqcego

Czas

oznaczony:
do 3 lat.

Bezprzetargowo
na rzecz

dotychczasowego
dzierzawcy.

1) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy ustala si? termin do sktadania wnioskow przez osoby, ktorym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy przystuguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci - me dotyc:y.
2) Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogtoszen w Urz^dzie Gminy Jasienica.
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