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O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U 

 
BURMISTRZ MIASTA JASŁA 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY  
na sprzedaż  

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jaśle obręb nr 2 - Ulaszowice,  
obejmującej działki ewidencyjne nr 1/45 i nr 2900/8, o łącznej powierzchni 0,6426 ha,  

dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00023749/1 

   Nieruchomość jest położona przy ulicy 17 Stycznia w Jaśle. Teren działki nr 1/45 niezabudowany, prawie w całości płaski, 
niewielki obszar od strony północno – wschodniej stanowią skarpy. Działka nr 2900/8 stanowi pas gruntu szerokości 10 m 
zapewniający połączenie z ulicą 17 Stycznia (droga krajowa nr 73).  Uzbrojenie na działkach sąsiednich. 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 odcinka 
drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem publicznym z ulicy 17 Stycznia. 
   Sprzedaż działek będzie uwarunkowana ustanowieniem przez nabywcę nieodpłatnie służebności gruntowej przejazdu              
i przechodu przez działkę nr 2900/8 i przez działkę nr 1/45 wzdłuż jej granicy z działką nr 1/46 pasem gruntu szerokości              
10 metrów i długości 50 metrów, mierząc od granicy z pasem drogowym drogi krajowej, na rzecz każdoczesnych właścicieli 
i posiadaczy sąsiadujących działek ewid. nr 1/46 i nr 1/30.  
 

Cena wywoławcza wynosi 555 812,40 zł  
(451 880,00 zł + 23% VAT) 

Wadium wynosi 32 000,00 zł  
(słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) 

     

   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zaklejonej kopercie  w Urzędzie Miasta w Jaśle  
w terminie do dnia 16 sierpnia 2021  r. do godz. 1400, oraz wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w Jaśle            
Nr 81 8627 1011 2001 0048 6891 0012 Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle, ul. Stroma 2, w terminie do dnia    
16 sierpnia 2021 r.  Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu. 
   O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wadium na konto organizatora przetargu oraz data i godzina 
wpływu oferty do Urzędu Miasta w Jaśle.  Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na 
wyżej wymieniony rachunek. 
   Oferta oraz załączone dokumenty winny być napisane w języku polskim (tłumaczenie z języka obcego powinno być 
dokonane przez tłumacza przysięgłego). 
  
  Oferta przetargowa sporządzona na formularzu będącym załącznikiem do ogłoszenia, powinna być zamknięta w dwóch 
kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej, posiadających następujące oznakowania: koperta zewnętrzna - adres i nazwę 
organizatora przetargu, napis “OFERTA PRZETARGOWA – PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY - DZIAŁKI EWID.  
NR 1/45 I 2900/8  POŁOŻONE W JAŚLE OBRĘB NR 2 - ULASZOWICE - NIE OTWIERAĆ“, koperta  wewnętrzna - adres,  
nr telefonu, faksu, adres e-mail oferenta, które umożliwią dalszą korespondencję z nim lub ewentualny zwrot nieotwartej 
koperty, adres i nazwę organizatora przetargu. 
  
Kryterium oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty:  cena - 100 % 
 

  Termin i miejsce przetargu: 
   Przetarg pisemny nieograniczony składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna odbędzie się w obecności 
oferentów w dniu 23 sierpnia 2021 r. o godz. 1000  w sali 102 Urzędu Miasta w Jaśle przy ulicy Rynek 12. 
 
 

   Wpłacone  wadium  przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny  nabycia  prawa  
własności  działek, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni 
od zamknięcia lub odwołania przetargu. Wpłacone wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od 
zawarcia umowy sprzedaży. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi  



w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu, o czym Nabywca zostanie powiadomiony nie później niż 7 dni przed 
terminem zawarcia umowy. Cenę nabycia pomniejszoną o wpłacone wadium, Nabywca jest zobowiązany zapłacić 
najpóźniej dzień przed zawarciem umowy sprzedaży i okazać dowód wpłaty Zbywającemu. Koszty aktu notarialnego 
ponosi Nabywca. 
   Oględzin nieruchomości można dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu. 
 
   Burmistrz Miasta Jasła zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów lub zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.  
   Z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i regulaminie przetargu oraz z dodatkowymi informacjami można 
zapoznać się w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309 III p. lub pod nr telefonu (013)4486328. 
 
 Ogłoszenie i Regulamin przetargu zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta w Jaśle oraz zamieszczone na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl,             
a także wyciąg z ogłoszenia przetargu został zamieszczony w prasie codziennej, a oprócz tego informacja o ogłoszeniu 
przetargu zamieszczona na www.jaslo.pl oraz w biuletynie informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl. 
 

 

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

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


