
Jasło ul. Towarowa 33 
Nieruchomość na sprzedaż  

__________________________________________  
 
                                                                                                      

 



Miejscowość  Jasło 

Ulica, nr budynku Towarowa 33 

Powierzchnia budynków 

Nieruchomość zabudowana 5 budynkami o łącznej powierzchni zabudowy 1162,00 m kw. 

i łącznej powierzchni użytkowej 1023,01 m kw.  

Budynki spełniają funkcję: biurowe, warsztatowe, magazynowe i obsługi pojazdów. 

Działka ewidencyjna 
Działka ewidencyjna o numerze 26/7, 33/2, 34/1, 34/2 z obrębu 0004, 04-Dzielnica Mag – Prz  

o łącznej powierzchni 22153 m kw. 

Księga wieczysta 
nr KS1J/00015480/8,  nr KS1J/00017996/2, 

 prowadzone  przez Sąd Rejonowy w Jaśle, V Wydział Ksiąg Wieczystych 

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste do 4 grudnia 2089r 



Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania http://mapy.geoportal.gov.pl "  

Nieruchomość gruntowa stanowiąca 

gospodarczo zorganizowaną całość, 

składająca się z działki ewidencyjnej nr 

26/7, 33/2, 34/1 i 34/2 o łącznej  

powierzchni 22 153 m2 zabudowana 

budynkami stanowiącymi odrębny od 

gruntu przedmiot własności . 
 

 Działka nr 26/7 zabudowana jest 5 

budynkami, które pełnią funkcję biurową 

i przemysłową. 
 

Na części działek nr: 26/7, 34/2 oraz nr 

33/2 znajdują się zorganizowane place 

postojowe oraz utwardzone drogi 

wewnętrzne.  
 

Działka nr 34/1 stanowi tereny zielone.  
 

Teren w obrębie nieruchomości jest 

ogrodzony i w pełni uzbrojony (woda, 

energia, gaz, kanalizacja), ma 

nieregularny kształt i płaskie 

ukształtowanie terenu. 
 

Część nieruchomości jest przedmiotem 

umów najmu i dzierżawy.  

 

 

GRUNT I ZABUDOWA 



 

 
 

 

Budynek nr 1 transportu i łączności o powierzchni użytkowej 

697,87 m2 i powierzchni zabudowy 774 m2 określony jako 

budynek stacja obsługi. 
 

budynek nr 2 transportu i łączności o powierzchni użytkowej 

127,31 m2 i powierzchni zabudowy 125 m2 określony jako 

budynek myjnia samochodowa. 
 

Budynek nr 3 biurowy o powierzchni użytkowej 110,73 m2  i 

powierzchni zabudowy 143 m2 określony jako budynek 

administracyjny. 
 

Budynek nr 4 budynek handlowo – usługowy o powierzchni 

użytkowej 43,20 m2 i powierzchni zabudowy 60 m2 określony 

jako budynek stacji paliw. 
 

Budynek nr 5 pozostały budynek niemieszkalny o powierzchni 

użytkowej 43,90 m2 i powierzchni zabudowy 60 m2 określony 

jako budynek portierni. 

 

ZABUDOWA 

Id. Nazwa budynku 
Powierzchnia użytkowa 

[m2] 
Kubatura [m3] 

Powierzchnia  

zabudowy [m2] 

Liczba kondygnacji naziemnych 

-podziemnych 

Budynek 1 Stacja obsługi  697,87 b/d  774 2/0 

Budynek 2 Myjnia samochodowa 127,31 b/d 125,00 1/0 

Budynek 3 Administracyjny  110,73 b/d  143 2/0 

Budynek 4 Stacja Paliw  43,2 b/d  60 1/0 

Budynek 5 Portierni i dyspozytorni 43,90 b/d 60,00 1/0 

Budynek nr 1 

Budynek nr 2 
Budynek nr 3 



 

Budynek stacji obsługi 
 

budynek transportu i łączności o powierzchni użytkowej 

697,87 m2, wraz ze stacją kontroli pojazdów.  

Konstrukcja budynku wielobryłowa, o różnej wysokości.  

W budynku znajdują się pomieszczenia o charakterze hal 

oraz pomieszczenia magazynowe, warsztatowe, socjalne i 

administracyjne.  

Budynek wyposażony w instalacje: wodociągową, 

kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania;  

Myjnia samochodowa 
 

 budynek transportu i łączności o powierzchni użytkowej 

127,31 m2 

Budynek wybudowany w technologii szkieletowej 

stalowej.  Stropodach –blacha stalowa trapezowa. Ściany 

z płyt warstwowych, okna w ramach stalowych z pleksy. 

Wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną 

oraz elektryczną.  



Stacja paliw 
 

budynek handlowo – usługowy o powierzchni użytkowej 

43,20 m2. 

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej 

ze stropodachem. Dach pokryty blachą, okna pcv. Do 

budynku stacji paliw przylega wiata nad dystrybutorami 

paliw, a obok znajdują się zbiorniki paliw.  

Instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną.  

Budynek administracyjny 
 

o powierzchni użytkowej 110,73 m2, określony jako 

budynek biurowy.  

Budynek parterowy, podpiwniczony. W piwnicy 

znajduje się pomieszczenie garażowe.  

Instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, 

odgromowa, gazowa, ogrzewanie gazowe – grzejniki 

żeliwne.  

 

Budynek portierni i dyspozytorni 
 

pozostały budynek niemieszkalny o powierzchni użytkowej 

43,90 m2. 

Budynek parterowy, wybudowany w technologii tradycyjnej 

murowanej, przykryty stropodachem osłoniętym blachą stalową 

wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, 

elektryczną, centralnego ogrzewania oraz odgromową;  
 

 



FRAGMENT MAPY  

Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obszaru “Dzielnica 

Przemysłowo-Składowa - część 

południowa” 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

uchwalony Uchwałą Nr VIII/96/99 Rady Miejskiej 

Jasła z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego m. Jasła dla obszaru “Dzielnica 

Przemysłowo-Składowa - część południowa” 

zmieniony uchwałą Rady Miejskiej Jasła z dnia 8 

października 2018 roku. Zgodnie z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, działki 

leżą w obrębie 4, Dzielnica Magazynowo - 

Przemysłowa i zlokalizowane są w terenie: PS, T1, 

KL11, KG1. 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth – "Image ©2015 DigitalGlobe 



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 

 

Nieruchomość położona jest w dzielnicy o charakterze 

przemysłowym, przy głównej obwodnicy jasielskiej 

relacji Ustrzyki Dolne, Sanok, Krosno - Gorlice, Nowy 

Sącz, Kraków. Najbliższym sąsiedztwem 

nieruchomości są hurtownie materiałów budowlanych, 

jak również stacja paliw PKS-u oraz stacje 

diagnostyczne obsługi pojazdów. Dojazd do 

nieruchomości odbywa się po drodze utwardzonej, 

bezpośrednio z obwodnicy jasielskiej . 

 

Działka ograniczona od północy i zachodu pasem 

drogowym ulicy Piłsudskiego i ul. Towarowej. 

 

Od południa szerokim kilku torowym torowiskiem 

kolejowym; w pozostałej części sąsiednimi działkami. 

  

Na nieruchomości znajduje się pełne uzbrojenie: woda, 

energia, gaz, kanalizacja.  

 

Położenie nieruchomości  na terenie Miasta Jasło, Źródło: Google Earth – "Image ©2015 DigitalGlobe"  



Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią: 

 od strony wschodniej: tereny ciepłowni, tereny zabudowy usługowej  

 od strony południowej: torowisko, stacja kolejowa, zabudowa jednorodzinna 

rozproszona, rzeka Jasiołka 

 od strony zachodniej: ul. Towarowa, zabudowa usługowa i zabudowa 

przemysłowo-usługowa, dalej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; centrum 

miasta (odległość ok. 3 km)  

 od strony północnej: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (DK 28), tereny 

zabudowy usługowej i tereny zabudowy przemysłowo- usługowej, dalej 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny pół uprawnych. 

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA 

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth – 

"Image ©2015 DigitalGlobe"  



 
 
 
 
 
 
  

Kontakt:  
 

Wydział  Zarządzania  Nieruchomościami 

ul. Moniuszki 1, 35-017 Rzeszów,  pokój nr 5 

Telefon:  725 233 183 

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl 

Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno informacyjnym i nie stanowi ze strony 

Poczty Polskiej S.A. oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy, jak również jakiegokolwiek 

zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub poszczególnych treści objętych broszurą, wobec czego nabywca 

powinien na własną rękę przeprowadzić odpowiednie badania, zlecić dodatkowe ekspertyzy lub zaakceptować stan 

nieruchomości jako stan taki, w jakim nieruchomość znajduje się w dacie oględzin/sprzedaży. 

 


