
                                             
                                                                                                  
                                                       Zarządzenie Nr  18 /2008
                                                       Wójta Gminy Jasło
                                                        z dnia 26 marca 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 Nr 261,poz.2603 z  2004 z późn. zm ) i § 6 Uchwały  Nr XI/71/07 
Rady Gminy Jasło z dnia  10 lipca  lipca 2007 r. w sprawie  określenia  zasad 
gospodarowania  nieruchomościami  i  lokalami użytkowymi  Gminy  Jasło 
/Dz.Urz.Woj.Podk. Nr 61 poz.  1549/ zarządzam co następuje :
  
§1. Ogłaszam do dzierżawy  nieruchomości  gminy Jasło położone we  wsi Chrząstówka 
i Osobnica 

                                                       
Lp. Nr 

ewid. 
dz.

Pow 
w ha

Nr 
KW.

Opis nieruchomości Przeznaczenie 
w planie

Okres
umowy 

Wysokość 
czynszu w q 
żyta

1.

 

2.

3.

cz.dz.
316/1

113/4

547/1

0,42

0,50

0,37

39324 

7520

33905

działka niezabudowana, 
położona w Chrząstówce 
zgodnie z ewidencją 
gruntów wpisana jest 
jako R.kl.IVb i IVa 

działka niezabudowana, 
położona w Osobnicy, 
w ewidencji gruntów 
wpisana jest jako 
R.kl.IIIb,  Ps .kl III

działka niezabudowana, 
położona w Osobnicy 
w ewidencji wpisana jest 
jako Rola IIIb  i IVa

Planu nie  ma.

Planu nie ma

 do 
3-lat

do 3 lat

0,62

1,05

0,78

 
§2.Wykaz nieruchomości wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy , na terenie wsi 
Chrząstówka i Osobnica  a  informację  o jego wywieszeniu ogłosić w prasie lokalnej  oraz na 
stronach internetowych urzędu. 

§3.Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej 
i Infrastruktury

§4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
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