
WG.6840.10.2020                          Jasło, 11.02.2020 r. 

WYKAZ  
nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym 

na podstawie Uchwały Nr XXIII/212/2020 Rady Miejskiej Jasła z dnia 3 lutego 2020 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. 65) Burmistrz Miasta Jasła  
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym: 

 

L.p. 

Oznaczenie 
nieruchomości wg księgi 
wieczystej oraz katastru 

nieruchomości 

Powierzchnia 
nieruchomości 

w ha 
Opis nieruchomości Przeznaczenie w MPZP 

Termin 
zagospodarowania 

nieruchomości 
Uwagi 

1 Jedn. ewid. 
Jasło – miasto 

obręb ewid. 
3A - PGR 

 
działka ewid. nr 1/90 

 
KS1J/00050547/3 

 

0,7823 ha Działka jest położona przy skrzyżowaniu ulicy Na Kotlinę z ulicą 
Władysława Mendysa, jest możliwe urządzenie wjazdu na teren 
nieruchomości. Teren działki w znacznej części płaski, kształtem 
zbliżona do trapezu, południowy jej fragment kończy się skarpą 
o wysokości około 3 metrów. Przez teren działki, przy jej 
wschodniej granicy przebiega sieć kablowa elektryczna, tuż 
poza granicą działki przebiega sieć oświetlenia ulicznego. 
Pozostałe sieci znajdują się w pobliżu północnej granicy działki, 
w pasie drogowym drogi wewnętrznej. Obecnie działka stanowi 
teren inwestycyjny niezabudowany, zakrzaczony. 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Jasła „Na Kotlinę - I” działka leży  
w terenach oznaczonych symbolem „U” – przeznaczenie 
na cele usługowe. 

Rozpoczęcie budowy 
maksymalnie  
2 lata od daty 

nabycia, 
zakończenie budowy 

maksymalnie  
4 lata od daty 

nabycia. 

Wartość działki 
netto 

701 000,00 zł 
 

Pozostałe warunki: 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, to jest od dnia 11 lutego 2020 r. do 3 marca 2020 r. włącznie. 
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 24 marca 2020 r. włącznie. 
Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. 
Nieruchomość zostaje oddana w użytkowanie wieczyste na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle z przeznaczeniem na realizację celu publicznego – budowę Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle.  
Podmiot jest zwolniony z pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste na podstawie Uchwały Nr XIII/212/2020 Rady Miejskiej Jasła z dnia 3 lutego 2020 r. 
Stawka procentowa opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1 % wartości nieruchomości gruntowej, z bonifikatą 50 %, plus należny podatek VAT w stawce 23 %. 
Termin wnoszenia opłat – 31 marca każdego roku z góry za dany rok. 
Wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości nie ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się od wartości 
nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień aktualizacji opłat. 
 
Informacja o nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste 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              ……………..............................………………… 


