Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.
Wójt Gminy Łącko, działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 2204 ze. zm.) ogłasza co następuje:
z zasobu nieruchomości Gminy Łącko przeznaczone zostały do wydzierżawienia niżej wymienione nieruchomości:
Lp.

1

2

Oznaczenie, powierzchnia i opis
nieruchomości

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Sposób zagospodarowania
i okres umowy

Terminy
wnoszenia opłat

Wysokość czynszu dzierżawnego

Zasady aktualizacji
opłat

Część dz. nr 673/3 o pow. 0,16 ha
położonej w obrębie Jazowsko obj. księgą
wieczystą nr NS1S/00065632/5. Działka
niezabudowana, położona przy drodze
wojewódzkiej relacji Nowy Sącz-Nowy
Targ, w pobliżu osiedla domów
jednorodzinnych
oraz
zabudowy
mieszkaniowo-usługowej.
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy
wynosi 0.04 ha.

Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego działka
położona jest w terenie
zieleni nieurządzonej ozn.
symb. 10.ZO.38.

Pod zieleń (pasy zieleni, zespoły
roślinności spełniające cele
wypoczynkowe, zdrowotne i
estetyczne).

Czynsz dzierżawny
płatny
jednorazowo
w terminie
określonym
w umowie.

Czynsz roczny w wysokości 120,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia złotych)
powiększony o należną stawkę
podatku VAT 23 %

Zmiana czynszu może
następować nie
częściej niż raz w roku
w oparciu
o analizę średnich
stawek rynkowych
czynszów
dzierżawnych dla
porównywalnych
nieruchomości na
rynku lokalnym.

Część dz. nr 593/1 o pow. 1,66 ha
położonej w obrębie Jazowsko obj. księgą
wieczystą nr NS1S/00065631/8.
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy
wynosi 0,15 ha.
Działka położona jest przy drodze
wojewódzkiej relacji Nowy Sącz-Nowy
Targ w centrum wsi Jazowsko w bliskim
sąsiedztwie
boiska
sportowego
i
oczyszczalni ścieków

Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego działka
położona jest w terenie
zieleni nieurządzonej ozn.
symb. 10.ZO.43

Pod działalność gospodarczą.

Okres umowy do 3 lat
z możliwością wcześniejszego
wypowiedzenia
w przypadkach określonych
w umowie.

Okres umowy do 3 lat
z możliwością wcześniejszego
wypowiedzenia
w przypadkach określonych w
umowie.

Czynsz miesięczny w wysokości
325,00 zł
(słownie: trzysta dwadzieścia pięć
złotych), powiększony o należną
stawkę podatku VAT 23%.

Ogłoszenie zostaje wywieszone w dniu 12.02.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko oraz opublikowane na stronie internetowej www.lacko.pl
i BIP na okres 21 dni.

Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
Wójt Gminy Łącko, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 2204 ze. zm.) ogłasza co następuje:
z zasobu nieruchomości Gminy Łącko przeznaczone zostały do użyczenia na rzecz: Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
w Krakowie oraz Ludowego Klubu Sportowego „BUDOWLANI” w Jazowsku następujące nieruchomości:

Lp.
1

2

Oznaczenie, powierzchnia i opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego
część nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
ewidencyjne nr:
przestrzennego działki położone są w terenach:
385 o pow. 0,10 ha w obrębie Czerniec, obj. KW nr NS1S/00053508/0,
– tereny dróg kołowych –KDD,
906/6 o pow. 0,15 ha w obrębie Łącko, obj. KW nr NS1S/00076844/4,
– zabudowy usług publicznych
1807/5 o pow. 1.73 ha w obrębie Łącko, obj. KW nr NS1S/00066175/0,
o znaczeniu lokalnym- 4.UPI.03,
1912/1 o pow. 5,26 ha w obrębie Łącko, obj. KW nr NS1S/00084097/1,
– tereny obiektów produkcyjno-usługowych388/6 o pow. 0,43 ha w obrębie Czarny Potok, obj. KW nr NS1S/0097375/80,
4.PU.03,
238/1 o pow. 0,03 ha w obrębie Łazy Brzyńskie, obj. KW nr NS1S/00087233/8,
– tereny obiektów i urządzeń infrastruktury
646/22 o pow. 0,20 ha w obrębie Obidza, obj. KW nr NS1S/00124286/6,
technicznej-4.K.01,
1169/1 o pow. 0,11 ha w obrębie Zagorzyn, obj. KW nr NS1S/00078124/5,
– tereny zabudowy usług publicznych
852 o pow. 0,17 ha w obrębie Jazowsko, obj. KW nr NS1S/00065632/5,
o znaczeniu lokalnym -2.UPII.02,
– tereny zabudowy usług komercyjnych-12.UC.02,
– tereny usług publicznych - UP,
– tereny obiektów produkcyjno-usługowych 8.PU.01,
– tereny parkingów wydzielonych – 10.KP1.01.
Część dz. nr 593/1 o pow. 1,66 ha położonej w obrębie Jazowsko obj. księgą wieczystą nr Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
NS1S/00065631/8.
przestrzennego działka położona jest w terenie
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy wynosi 0,85 ha i obejmuje boisko sportowe oraz sportu i rekreacji o znaczeniu lokalnym ozn. symb.
budynek szatni o numerze porządkowym 427.
10.US.02
Działka położona jest przy drodze wojewódzkiej relacji Nowy Sącz-Nowy Targ
w centrum wsi Jazowsko w sąsiedztwie Przedszkola Samorządowego w Jazowsku.

Sposób zagospodarowania
i okres umowy
Pod lokalizację pojemników metalowych
o pow. 1,20 x 1,20 m², w ilości 11 szt.,
na zbiórkę odzieży używanej
w miejscach oznaczonych na załączniku
graficznym do Zarządzenia nr 18/2019
Wójta Gminy Łącko z dnia 1 luty 2019 r.
(po dwa pojemniki na dz. nr: 1912/1 i
852, na pozostałych po jednym
pojemniku).
Okres umowy do 3 lat z możliwością
wcześniejszego wypowiedzenia
w przypadkach określonych w umowie.

W celu prowadzenia działalności
statutowej Ludowego Klubu Sportowego
„BUDOWLANI” w Jazowsku.
Okres umowy do 3 lat z możliwością
wcześniejszego wypowiedzenia
w przypadkach określonych w umowie.

Ogłoszenie zostaje wywieszone w dniu 12.02.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko oraz opublikowane na stronie internetowej www.lacko.pl
i BIP na okres 21 dni.

