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43 385 JASIENJcX'159 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018,poz. 2204 z pozn.zm.)

oraz Uchwaty Rady Gminy Jasienica Nr Xll/165/19 i Nr Xll/166/19 z dnia 14 listopada 2019r.

Wojt GminyJasienica podaje do publicznej wiadomosci informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierzaw^ nieruchomosci gruntowych

Miejscowosc Nr
dziatici
lub

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

Rudzica 30/5 BB1B/00067417/0 0,2330 1PG - tereny dziatalnosci
produkcyjno-gospodarczej

zwiqzanej z drobnq
wytworczosciq, przetworstwem

i magazynami, sktadami,
technicznq obstugq rolnictwa

i hodowlq, motoryzacjq,
budownictwem, rzemiostem,
z ograniczeniem uciqzliwosci

do obszaru dziatki.

Teren 1PG obj?tyjest strefq
ochrony konserwatorskiej.

Zagospodarowanie cz§sci
nieruchomosd:

pod dziatalnosc o charakterze
handlowym (zaktad piekarniczo-

cukierniczy - posadowienie
przyczepy)

Nieruchomosc usytuowana
w srodkowej cz^sci

miejscowosci Rudzica. Dziatka
ma ksztatt nieforemnego,
nieregularnego wielokqta.
Potozona jest na terenie

ptaskim, przylega
doul.Spotdzielczej.

W przewazajqcej cz^sci
stanowi parking. Sqsiedztwo to

nieruchomosci zabudowane
budynkami mieszkalnymi,

kosciot i plac zabaw.

Przedmiotem dzierzawyjest
potnocna cz^sc dziatki 30/5.

Powierzchnia dzierzawy: 10 m2

Miesi^czna
stawka

czynszu
dzierzawnego

netto:

83,68 z<

Czynsz
dzierzawny

ptatny z gory
miesi^cznie

wterminie do

ZOdnia kazdego
miesiqca

kalendarzowego

Wydzierzawiajqcy
zastrzega sobie prawo

dozmianyczynszu
dzierzawnego co

najmniej 1 raz w roku.
Zmiana czynszu b^dzie

obowiqzywac od
pierwszego dnia

miesiqca po zgtoszeniu
zmiany przez

Wydzierzawiajqcego

Czas

oznaczony

do Slat

Bezprzetargowo

na rzecz

dotychczasowego
dzierzawcy

Mazaricowice 2951/2 BB1B/00067418/7 0,6783 12MN-terenyzabudowy
jednorodzinnej

Rt-terenytqk i pastwisk
LS-tereny lasow

Zagospodarowanie cz^sci
nieruchomosd:

eksploatacja otworu
hydrogeologicznegojako punktu
badawczego sieci obserwacyjno-

badawczej wod podziemnych

Nieruchomosc zlokalizowana
jest w sotectwie Mazancowice.

Ma nieregularny ksztatt i jest
ptaska. Cz^sdowo zabudowana
budynkiem, w ktorym miesci
si? filia Gminnego Osrodka

Kultury. Dziafka posiada
bezposredni dost?p

do ul. Ligockiej. W sqsiedztwie
nieruchomosci znajduje si?
zabudowa mieszkaniowa

o niskiej intensywnosci, pola
uprawne i terenyzielone,

a takze tereny o przeznaczeniu
produkcyjno-gospodarczym.

Przedmiotem dzierzawyjest
cz^sc dziatki 2951/2.

Powierzchnia dzierzawy:4 m2

Roczna

stawka

czynszu

dzierzawnego
brutto:

600,00 zt

Czynsz
dzierzawny

ptatny z gory
wterminie

do30dnia
czerwca

kazdego roku
kalendarzowego

Wydzierzawiajqcy
zastrzega sobie prawo

dozmianyczynszu
dzierzawnego co

najmniej 1 raz w roku.
Zmiana czynszu b^dzie

obowigzywac od
pierwszego dnia

miesiqca po zgtoszeniu
zmiany przez

Wydzierzawiajqcego

\v dniu

Czas
oznaczony

do 3 lat

Bezprzetargowo

na rzecz

dotychczasowego
dzierzawcy
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