
i/VOJT ui^lNY_JAS^fcN^A ^ podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2020r., poz. 1990 z pozn. zm.)
^j-3SP TASTENICAo?a?8chwaty NrXXIV/334/20 Rady GminyJasienica zdnia 29 grudnia 2020r. i Uchwafy NrXXIV/335/20 Rady GminyJasienica zdnia 29 grudnia 2020r.

Wojt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomosci informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierzawQ nieruchomosci gruntowych

Miejscowosc Nr dziatki
tub

parceli

Nr ksi^gi
wieczystej

Pow.

[ha]
Przeznaczenie

nieruchomosci

w miejscowym

planie
zagospodarowania

przestrzennego
i sposob jej

zagospodarowania

Opis nieruchomosci Wysokosc optat
z tytutu

dzierzawy

Termin
wnoszenia

optat

Zasady aktualizacji
optat

Okres

dzierzawy

Forma dzierzawy

Grodziec 95/13
95/14
95/15
95/16
95/17
95/18

BB1B/00105093/1 1,5310
0,1752
1,2823
0,1196
1,0944
1,2443

1PG/UC -tereny
dziatalnosci
produkcyjno-
gospodarczej

zwi^zanej z drobnq
wytworczosciq,
magazynami,

sktadami,technicznq
obstugq rolnictwa,

motoryzacji,
budownictwa,

rzemiosta i ustug
obstugi ludnosci

Zagospodarowanie
dzierzawionej
nieruchomosci:
prowadzenie

dziafalnosci rolniczej

Nieruchomosc gruntowa ztozona
z szesciu dziatek, stanowiqca wtasnosc

Skarbu Panstwa, b^dya w uzytkowaniu
wieczystym GminyJasienica.

Nieruchomosc jest nieogrodzona,
niezabudowana, o nieregularnym

ksztatcie, potozona na terenie
o nieznacznym nachyleniu w kierunku

zachodnim, przylegajqca do drogi
powiatowej. W sqsiedztwie oraz na

terenie nieruchomosd przebiegajq dwie
linie elektroenergetyczne 15kV.

Do nieruchomosd przylegajq tereny
upraw polowych, w dalszej odlegtosci

zabudowa mieszkaniowa,

jednorodzinna.

Przedmiotem dzierzawy jest

nieruchomosci gruntowa

o tqcznej powierzchni 5,4468 ha

Czynsz
dzierzawny

stawka roczna

4.000,00 zt netto
+ podatek rolny

+ nalezny
podatek Vat

Czynsz
dzierzawny
ptatny z gory

do dnia
SOwrzesnia
kazdego roku

kalendarzowego

Wydzierzawiajqcy
zastrzega sobie

prawodozmiany
czynszu dzierzawnego

co najmniej 1 raz
w roku.

Zmiana czynszu
b^dzie obowiqzywac
od pierwszego dnia

miesiqca po
zgfoszeniu zmiany

przez
Wydzierzawiajqcego

Czas

oznaczony:

do 1 roku

Bezprzetargowo,

na rzecz

dotychczasowego

dzierzawcy,
naceledziatalnosci

rolniczej

Landek 515/30 BB1B/00056894/7 0,1154 ,,lUC"-tereny
koncentracji ustug
obstugi ludnosci

Zagospodarowanie
dzierzawionej
nieruchomosci:
posadowienie
2 kontenerow

na odziez uzywanq
i tekstylia

Nieruchomosc gruntowa stanowiqca
wtasnosc GminyJasienica.

Dziatka jest ogrodzona, a na dziatce
znajduje si^ plac zabaw. Dziatka ma

nieregularny ksztatt zblizony do
prostokqta, przylega do drogi gminnej

i powiatowej.

Przedmiotem dzierzawyjest
cz^sc nieruchomosci gruntowej

o powierzchni 0,0002 ha, znajdujqcy si?
poza ogrodzeniem, obok wiaty
przystankowej od strony drogi

powiatowej

Czynsz
dzierzawny

stawka

miesiyzna
10,00 zt netto /

lm;
(1 kontener)/

+ nalezny
podatek Vat

Czynsz
dzierzawny

ptatny z gory
miesi^cznie
wterminie
do20dnia
kazdego
miesiqca

Wydzierzawiajqcy
zastrzega sobie

prawo do zmiany
czynszu dzierzawy co
najmniej razwroku.

Zmiana czynszu
bQdzie obowiqzywac
od pierwszego dnia

miesiqca po
zgtoszeniu

zmiany przez
Wydzierzawiajqcego

Czas

oznaczony

do 3 lat

Bezprzetargowo,

na rzecz

dotychczasowego

dzierzawcy

1



tazy 454 BB1B/00046695/9 0,0415 ,,2KL" - cele
komunikacji

Zagospodarowanie
dzierzawionej
nieruchomosci:

posadowienie
2 kontenerow

na odziez uzywang
i tekstylia

Nieruchomosc gruntowa stanowiqca
wtasnosc Gminy Jasienica.
Dzialka jest nieogrodzona

i niezabudowana. Na dziafce znajduje si^
ptyta parkingu. Dziatka ma ksztatt

trojkqta i przylega do drogi gminnej
oraz powiatowej.

Przedmiotem dzierzawyjest
cz^sc nieruchomosci gruntowej

o powierzchni 0,0002 ha

Czynsz
dzierzawny

stawka

miesi^czna
10,00 zt netto /

1m2
(1 kontener)/

+ nalezny
podatek Vat

Czynsz
dzierzawny

ptatny z gory
nniesi^cznie
wterminie
do20dnia

kazdego
miesiqca

Wydzierzawiajqcy
zastrzega sobie

prawo do zmiany
czynszu dziertawy co
najmniej razw roku.

Zmiana czynszu
b^dzie obowiqzywac
od pierwszego dnia

miesiqca po
zgtoszeniu

zmiany przez
Wydzierzawiajqcego

Czas

oznaczony
do 3 lat

Bezprzetargowo,

na rzecz

dotychczasowego

dzierzawcy

Mazancowice 1724/20 BB1B/00071230/6 0,2003 ,,3UC"-tereny
koncentracji ustug
obstugi ludnosci;

,,8KD" - cele
komunikacji

Zagospodarowanie
dzierzawionej
nieruchomosci:

posadowienie
2 kontenerow

na odziez uzywanq
i tekstylia

Nieruchomosc gruntowa stanowiya
wfasnoscGminyJasienica.

Dziatka jest nieogrodzona, zabudowana,
ma nieregularny ksztatt, przylega
do drogi gminnej i powiatowej.

Przedmiotem dzierzawyjest
cz^sc nieruchomosci gruntowej

o powierzchni 0,0002 ha

Czynsz
dzierzawny

stawka
miesi^czna

10,00 zf netto /
1m2

(1 kontener)/
+ nalezny

podatek Vat

Czynsz
dzierzawny

ptatny z gory
miesiQcznie
w terminie

do20dnia

kazdego
miesigca

Wydzierzawiajqcy
zastrzega sobie

prawo do zmiany
czynszu dzierzawy co
najmniej raz w roku.

Zmiana czynszu
b^dzie obowi^zywac
od pierwszego dnia

miesiqca 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. Ipkt 1 i 2 ustawy przystuguje pierwszeristwo w nabyciu nieruchomosci -
nie dotyczy.

2) Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogtoszeri w Urz^dzie Gminy Jasienica.

Wywieszono na tablicy ogtoszeri w dniu: ...^.....'^.^.tq/............ 2021r.
^1

Zdj^to z tablicy ogtoszeri w dniu: ....2021r.
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