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Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła 

przeznaczonej do oddania w dzierżawę 
 

Położenie Przedmiot dzierżawy 

Powierzchnia nieruchomości 

 przeznaczonej do oddania 

 w dzierżawę 

 

Nr księgi  

wieczystej 

Wysokość  

czynszu  

dzierżawy 

Przeznaczenie 

w MPZP 

Forma oddania 

 w dzierżawę 

Miasto Jasło 

Obręb  

11 – Sobniów II 

 

dz. ewid. nr 62 

dz. ewid. nr 71 

dz. ewid. nr 68 

dz. ewid. nr 63 

dz. ewid. nr 66 

dz. ewid. nr 72/1 

dz. ewid. nr 70 

dz. ewid. nr 69 

dz. ewid. nr 64 

dz. ewid. nr 65 

dz. ewid. nr 67 

część dz. ewid. nr 82 

część dz. ewid. nr 88 

dz. ewid. nr 91 

dz. ewid. nr 92 

dz. ewid. nr 93 

część dz. ewid. nr 90 

część dz. ewid. nr 89 

dz. ewid. nr 164 

dz. ewid. nr 165 

 

0,0591 ha 

0,1171 ha 

0,1048 ha 

0,1321 ha 

0,1610 ha 

0,2063 ha 

0,1354 ha 

0,0763 ha 

0,1709 ha 

0,0840 ha 

0,0999 ha 

0,1463 ha 

0,1666 ha 

0,0411 ha 

0,0759 ha 

0,0602 ha 

0,0277 ha 

0,0922 ha 

0,1038 ha 

0,1654 ha 

 
 

KS1J/00034783/1 

KS1J/00034783/1 

KS1J/00034783/1 

KS1J/00033747/0 

KS1J/00004523/2 

KS1J/00005101/5 

KS1J/00038755/4 

KS1J/00038755/4 

KS1J/00038755/4 

KS1J/00034783/1 

KS1J/00034783/1 

KS1J/00034783/1 

KS1J/00034783/1 

KS1J/00034783/1 

KS1J/00034783/1 

KS1J/00004065/3 

KS1J/00041130/1 

KS1J/00034783/1 

KS1J/00034783/1 

 

599,41 zł 

(rocznie) 

 

 

Działki położone są w terenach oznaczonych  
symbolem: 
 
-D10g-ZI – Teren w granicach zasięgu oddziaływania 
 wysypiska odpadów komunalnych na środowisko 
 (tzw. strefa wysypiska), o podstawowym  
przeznaczeniu pod zieleń izolacyjną, 
 
- D10f-R – Tereny rolne – utrzymuje się dotychczasowy  
sposób wykorzystania terenów, bez prawa budowy  
obiektów kubaturowych.  

 

Tryb  

bezprzetargowy 

 



dz. ewid. nr 167 

dz. ewid. nr 168 

część dz. ewid. nr 170 

dz. ewid. nr 163 

część dz. ewid. nr 169 

dz. ewid. nr 161 

dz. ewid. nr 162 

dz. ewid. nr 143 

dz. ewid. nr 158 

dz. ewid. nr 159 

dz. ewid. nr 160 

dz. ewid. nr 144 

dz. ewid. nr 142/2 

dz. ewid. nr 142/1 

dz. ewid. nr 157 

dz. ewid. nr 166 

dz. ewid. nr 705 

0,0632 ha 

0,0694 ha 

0,3243 ha 

0,2197 ha 

0,3157 ha 

0,1875 ha 

0,2210 ha 

0,3175 ha 

0,0680 ha 

0,0801 ha 

0,0671 ha 

0,2933 ha 

0,6756 ha 

0,6815 ha 

0,1515 ha 

0,0208 ha 

0,0118 ha 

KS1J/00034783/1 

KS1J/00034783/1 

KS1J/00034783/1 

KS1J/00034140/2 

KS1J/00038755/4 

KS1J/00038755/4 

KS1J/00035715/1 

KS1J/00034783/1 

KS1J/00034783/1 

KS1J/00034783/1 

KS1J/00034783/1 

KS1J/00049415/9 

KS1J/00034783/1 

KS1J/00034783/1 

KS1J/00038755/4 

KS1J/00034140/2 

KS1J/00004065/3 

 

Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę: 

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl. 

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-

gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl. 

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,  

tel. 013 4486326, 013 4486323. 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia ………………………………… 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ………………………………………… 

http://www.otoprzetargi.pl/
http://www.przetargi-gctrader.pl/
http://www.przetargi-gctrader.pl/


 

 


