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Jasło 01.10.2021 r.

WYKAZ
nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
na podstawie Uchwały Nr XLVIII/415/2021 Rady Miejskiej Jasła z dnia 23 sierpnia 2021 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 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Jasła
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż na rzecz Powiatu Jasielskiego:

L.p.

Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej oraz
katastru nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości
w ha

jedn. ewid.
Jasło – miasto
obręb ewid.
03 - Błonie

Łączna
powierzchnia

1

0,4412 ha

działka ewid. nr 13/32
i nr 13/34
księga wieczysta
KS1J/00095239/8

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w MPZP

Cena nieruchomości

Forma
sprzedaży

Działki położone są w Jaśle przy ul. T. Sroczyńskiego. Działki są
przeznaczone na sprzedaż Powiatowi Jasielskiemu pod budowę
lądowiska obsługującego Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle.

Rada Miejska Jasła w dniu 27 września 2021 r. podjęła
uchwałę zmieniającą miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica
przemysłowo – składowa – część północno-zachodnia”
zgodnie z którą działki zostały przeznaczone pod usługi
ochrony zdrowia – lądowisko dla śmigłowców sanitarnych
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna.

1 230 zł brutto

Bezprzetargowa

(1000 zł netto
+ 23 %VAT)
cena obniżona zgodnie
z Uchwałą
Nr XLVIII/415/2021 Rady
Miejskiej Jasła
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

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 1 października 2021 r. do 21 października 2021r. 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.

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

……………..............................…………………

