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Na podstawie art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 201 8r. poz. 2204 z późn. zm.)

oraz Uchwał Rady Gminy Jasienica Nr X??/161/19 z dnia 14 listopada 20l9r.

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

1) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 us(awy us(ala się termin do skladania vimiosków przez osoby, którym na podstawie art. 34 ust. l pkt l i pkt 2 ustawy przysluguje pierwszeństwo w nabyciu niemchomości - nie dotyc:y.
2) Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogloszeń w Urzędzie Gminy hsienica.

Wywieszono na ta%!icy ogło-szeń Urzędu Gminy Jasieiiica
wdniu I,,K.u.s-I.oę?....5353?. J)JA.J ((.
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Zdjęto z iablicy ogłoszeri

w dniu

1

MiejscowoŚc Nr

dzialki

lub

parceli

Nr księgi
wieczystej

Pow.

(ha
Przeznaczenie
nieruchomości

w miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego
i sposób jej

zagospodarowania

Opis nieruchomości VVysokos{-
oplat

z tytulu
dzierżawy

Termin

wnoszenia

oplat

Zasady aktualizacji
oplat

Okres

dzierżawy
Forma dzierżawy

Mazańcowice i724/20 BBi B/OO07i230/6 0,2003 3UC-

tereny koncentracji
usiug obsługi ludności.

8KD- cele

komunikacji
Zagospodarowanie

dzierżawioneJ
nieruchomości:

prowadzenie
dzia}alności

o charakterze

uslugowym
(prowadzenie Salonu

Fryzjerskiego)

Nieruchomość gruntowa stanowiąca
wlasność Gminy Jasienica,

nieogrodzona, przylega3ąca do
drogi gmmne3, zabudowana

budynkiem nr 360,
dwukondygnacy3nym

podpiwniczonym, w którym
znajdują się: soitysówka, salon
fryzlerski, siedziba pracownika

soc3alnego GOPS, salon
kosmetyczny, lokal mieszkalny

Przedmiotem dzierzawy 3est lokal
uzytkowy

Powierzchnia dzierzawy: 29,40 rrl.

Miesięczna
stawka

czynszu
dzierżawnego
netto 382,20
zl. (+ nalezny
podatek Vat,
+ opłata za

media)

Czynsz
dzierżawny

płatny z góry
miesięcznie
w terminie
do 20 dnia

każdego
miesiaca

Oplały za media
plahie

w Ierminie

wskazanym
w fak(urze

Wydzierżawia3ący
zastrzega sobie prawo

do zmiany czynszu
dzierzawnego co

na3mnie) I raz w roku
Zmiana czynszu

będzie obowiązywać
od pierwszego dnia

miesiąca po zgloszeniu
zmiany przez

Wydzierżawiajacego.

Czas

oznaczony :
do 3 lat.

BezprzemrBowo.


