
                                          Zarządzenie  Nr 81 /2008 
                                                Wójta Gminy Jasło
                                                z dnia  12 grudnia  2008 r.

w sprawie  ogłoszenia  wykazu nieruchomości przeznaczonych  do dzierżawy.

      Na  podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / 
Dz.U.z 2004 r.Nr 261, poz.2603 z późn. zm. /  i  § 6  ust.3  tiret 2 Uchwały  Nr XI/71/07 Rady Gminy 
Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad  gospodarowania nieruchomościami 
i lokalami użytkowymi  Gminy Jasło (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61 poz. 1549) 
     § 1. Ustalam  wysokość czynszu dzierżawnego dla działki o nr ewid. 833 w wysokości   0,51 q 
żyta, dla  cz.dz. nr ewid. 1139  wysokości 0,11q żyta  , dla dz.  nr ewid. 1014/2 w wysokości 0,09 q 
żyta i dla działki 1016 w wysokości  0,05 q żyta
      
     § 2. Ogłaszam  wykaz gruntów przeznaczonych  do dzierżawy położonych we wsi  wsi Niepla 
i Osobnica.
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     § 3. Wykaz nieruchomości wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na terenie wsi Niepla 
i Osobnica a informację  o jego wywieszeniu ogłosić w prasie lokalnej oraz na stronach 
internetowych urzędu.    
                                                
      § 4. Wykonanie  zarządzenia powierzam  Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej 
i Infrastruktury

      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia


