
WG.6840.14.2018                           Jasło, 13.09.2018r. 

WYKAZ  

nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 

na podstawie Uchwały Nr LXX/733/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 sierpnia 2018r.  

 
Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta Jasła  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie bezprzetargowym: 

L.p. 
Oznaczenie nieruchomości wg 
księgi wieczystej oraz katastru 

nieruchomości 

Powierzchnia 
nieruchomości w ha 

Opis nieruchomości Przeznaczenie w MPZP Cena wywoławcza 
nieruchomości 

Tryb sprzedaży 

1 Jedn. ewid. 
Jasło – miasto 

obręb ewid. 
23 – Warzyce 

 
działka ewid. nr 2509/3 
działka ewid. nr 2508/4 

 
KS1J/00007290/0 
KS1J/00074783/3  

 

0,0688 ha Działki położone są w strefie peryferyjnej, posiadają 

bezpośredni dostępem do drogi publicznej. Teren działek 

płaski o kształcie nieregularnym, oraz dobrych warunkach 

geotechnicznych. W otoczeniu tereny niezabudowane 

przeznaczone pod budownictwo usługowe.  

Uzbrojenie niepełne na działkach sąsiednich oraz w bliskiej 

odległości.  

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Jasła dla obszaru „Warzyce I Nr 70” zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/132/2015 

Rady Miejskiej Jasła z dnia 19 października 2015r. działki położone są  

w terenie oznaczonym symbolem „4U” jako teren zabudowy usługowej 

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa związana z handlem 

detalicznym i hurtowym, oraz specjalistycznych salonów sprzedaży, nie 

przekraczająca 2000 m2 pow. sprzedaży, a także zabudowa rzemiosła  

i wytwórczości, oraz drogi zbiorcze i lokalne. 

Przeznaczenie dopuszczalne: 

- zabudowa budynkami pomocniczymi, 

- miejsca parkingowe, chodniki, podejścia i podjazdy, 

- zieleń izolacyjna oraz ozdobna z elementami małej architektury,  

- urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

- ciągi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej 

funkcjonalnie z drogami (warunkiem realizacji urządzeń towarzyszących jest 

dostosowanie ich do charakteru i wymogów użytkowania podstawowego  

i bezpieczeństwa ruchu). 

Obowiązujące ustalenia: 

-dopuszcza się lokalizowanie składów i magazynów wyłącznie w formie wiat 

lub budynków, 

- maksymalny wskaźnik pow. zabudowy 80%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy: min. 0,1, max. 0,7, 

- pow. biologicznie czynna nie może stanowić mniej niż 10% pow. działki 

budowlanej, 

- wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 m, 

- dachy budynków jedno lub wielospadowe, z zachowaniem symetrii 

nachylenia połaci oraz o kącie nachylenia głównych połaci od 0o – 30o,  

z dopuszczeniem pow. połaci nie będących płaszczyznami, 

- dopuszcza się umieszczenie urządzeń reklamowych w postaci szyldów oraz 

tablic informacyjnych i tzw. billboardów z zachowaniem ograniczenia 

wynikającego z zastosowania nieprzekraczalnej linii zabudowy. 

 

35 753,64 zł 

(29 068,00 zł  
+ 23% VAT) 

 

bezprzetargowy 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, to jest od dnia 13 września 2018r. do dnia 4 października 2018r. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek w tut. Urzędzie o jej nabycie w terminie do dnia 25 października 2018r. włącznie. 

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.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. 309, tel. 0134486328, 0134486340 

Wywieszono dnia   ………………..........................………………….  

 

Zdjęto dnia              ……………..............................………………… 

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

