
 

 

WG.6840.5.2021                          Jasło, 23.04.2021 r. 

WYKAZ  
nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargowym 

na podstawie Uchwały Nr XV/127/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 sierpnia 2019 r.  
 

Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.1990 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta Jasła  
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargowym: 

 

L.p. 

Oznaczenie nieruchomości 
wg księgi wieczystej oraz 
katastru nieruchomości 

Powierzchnia 
nieruchomości 

w ha 
Opis nieruchomości Przeznaczenie w MPZP 

Cena 
nieruchomości 

Forma 
sprzedaży 

1 Jedn. ewid. 
Jasło – miasto 

obręb ewid. 
2 - Ulaszowice 

 
działka ewid. nr 1/45 

działka ewid. nr 2900/8 
 

KS1J/00023749/1 

0,6426 ha Działki są położone przy ulicy 17 Stycznia. Teren działek 
niezabudowany, prawie w całości płaski, niewielki obszar od strony 
północno – wschodniej stanowią skarpy, kształt działek regularny. 
Uzbrojenie na działkach sąsiednich. Sprzedaż działek będzie 
uwarunkowana ustanowieniem przez nabywcę nieodpłatnie 
służebności przejazdu przez działki nr 2900/8 i nr 1/45 do działek  
nr 1/46 i nr 1/30. 

Na obszarze brak jest MPZP. Zgodnie ze Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła 
nieruchomość położona jest w terenach zieleni urządzonej  
z parkingami. Na działki została wydana decyzja o warunkach 
zabudowy dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego 
obejmującego budowę parkingu dla pojazdów samochodowych 
osobowych i ciężarowych oraz odcinek drogi wewnętrznej wraz ze 
zjazdem publicznym z ulicy 17 Stycznia. 

555 812,40 zł 

(451 880,00 zł 
+ 23% VAT) 

Przetarg 
pisemny 

nieograniczony 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 na okres 21 dni, to jest od dnia 23 kwietnia 2021 r. do 14 maja 2021r. włącznie. 
Osobom, którym przysługuje roszczenie na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.  
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309, tel. 0134486328. 

 

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


