
WG.6840.10.2020                 Jasło, 13.03.2020 r. 
WYKAZ  

nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 
na podstawie Uchwały Nr XXIII/211/2020 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 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 2994 

KS1J/00006043/7 

0,1653 ha Działka położona jest w Jaśle w obrębie 23 – Warzyce,  
w sąsiedztwie działek niezabudowanych. Przez działkę 
przebiega rów odprowadzający wody opadowe  
z terenów inwestycyjnych miasta oraz wybudowanej 
drogi. Działka ma szerokość 11 metrów, w tym mieści się 
rów o szerokości około 5 metrów. Przedmiotowa działka 
sprzedawana w trybie bezprzetargowym na poprawienie 
warunków zagospodarowania działek przyległych  
tj. działki nr 3221/5, nr 3221/11, w tym zapewni dostęp 
do drogi publicznej działce ewid. nr 3221/5.  
Dodatkowym warunkiem sprzedaży przedmiotowej 
działki jest ustanowienie przez właściciela działki nr 2994 
nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz działek 
ewid. nr 3221/29, nr 3001/1, nr 3221/20, nr 3001/2, nr 
3221/21, nr 3001/3, nr 3221/17 przeznaczonych pod 
zabudowę produkcyjną, składy i magazyny oraz na rzecz 
działki nr 3247 stanowiącej drogę gminną, polegającej na 
prawie odprowadzania wód opadowych z w/w działek do 
istniejącego rowu przebiegającego po działce nr 2994 
oraz zobowiązanie do utrzymania drożności tego rowu. 

Działka objęta jest Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła 
„Warzyce II – Nr 42” z przeznaczeniem pod 
tereny obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów. 

42 250,50 zł 
 

(34 350,00 zł 
+ 23% VAT) 

bezprzetargowy 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, tj. od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 3 kwietnia 2020 r. 
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 kwietnia 2020 r. włącznie. 
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              ……………..............................………………… 


