
WG.6840.13.2020                  Jasło, 13.03.2020 r. 
WYKAZ  

nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych na sprzedaż w trybie przetargowym 
na podstawie Uchwały Nr XXXI/303/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 15 października 2012 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 przetargowym: 

L.p. Oznaczenie nieruchomości 
wg księgi wieczystej oraz 
katastru nieruchomości 

Powierzchnia 
nieruchomości  

Opis nieruchomości Przeznaczenie w MPZP Cena wywoławcza 
nieruchomości 

Tryb sprzedaży 

1 Jedn. ewid. 
Jasło – miasto 

obręb ewid. 
2 - Ulaszowice 

 
działka ewid. nr 2682/1 

KS1J/00077484/8 

0,0295 ha Działka położona jest przy ulicy Ulaszowice, w pobliżu 
skrzyżowania z ul. Lwowską, posiada kształt litery L. Na terenie 
działki znajduje się budynek mieszkalny w stanie surowym 
otwartym, oraz szambo trzykomorowe służące budynkowi 
zlokalizowanemu na działce ewid. nr 2682/2. Działka leży  
w terenach uzbrojonych w podstawowe sieci komunalne.   
Budynek zlokalizowany na przedmiotowej działce został 
wzniesiony w latach 90 – tych. Stan techniczny dobry.  
Zużycie techniczne istniejącego stanu 18%. Budynek o pow. 
użytkowej 159,97 m2 jest obiektem dwukondygnacyjnym, 
niepodpiwniczonym wykonanym w technologii tradycyjnej. Stan 
surowy otwarty bez przyłączy.  

Działka nie jest objęta MPZP. Zgodnie ze Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Jasła leży w terenach 
oznaczonych symbolem MN – tereny  
o dominującej funkcji mieszkaniowej, 
jednorodzinnej. 
Z uwagi na brak miejscowego planu nabywca 
będzie musiał wystąpić o warunki zabudowy 
przedmiotowej działki. 

 
231 732,00 zł 

 
(188 400,00 zł  

+ VAT) 

przetargowy 

2 Jedn. ewid. 
Jasło – miasto 

obręb ewid. 
2 - Ulaszowice 

 
Lokal mieszkalny nr 2 

znajdujący się na działce 
ewid. nr 2682/2 

KS1J/00077486/2 

pow. użytkowa 
lokalu 56,10 m2 

pow. działki 
0,0170 ha 

Lokal nr 2 o pow. użytkowej 56,10 m2, zlokalizowany na poddaszu 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego  położonego na działce 
ewid. nr 2682/2 obręb Ulaszowice, oddanego do użytkowania  
w 1960 r. Lokal obejmuje klatkę schodową o pow. 7,5 m2, 
prowadzącą na poddasze wraz z pomieszczeniami mieszkalnymi tj. 
kuchnia o pow. 8,20 m2, łazienka o pow. 2,90 m2, przedpokój  
o pow. 4,50 m2, pokój o pow. 12,80 m2, pokój o pow. 14,40 m2, 
pokój o pow. 6,40 m2 oraz pokój o pow. 6,90 m2, oraz garaż 
mieszczący się w piwnicy budynku o pow. 30,30 m2. 
Działka uzbrojona w sieć elektryczną, sieć gazową, sieć 
wodociągową i sieć kanalizacyjną. Udział lokalu w częściach 
wspólnych budynku oraz w gruncie wynoszą 6/12 części. Działka 
2682/2 graniczy z działką ewid. nr 2682/1 i 2682/3, dojazd od 
strony ul. Ulaszowice.  

Działka nie jest objęta MPZP. Zgodnie ze Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Jasła leży w terenach 
oznaczonych symbolem MN – tereny  
o dominującej funkcji mieszkaniowej, 
jednorodzinnej. 
 

 
71 100,00 zł 

przetargowy 

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


