
Załącznik nr 1 

 
 

Regulamin 
„Miejskiej bazy prywatnych terenów inwestycyjnych” 

prowadzonej przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój. 
 
 

1. Miejska baza prywatnych terenów inwestycyjnych umożliwia kontakt potencjalnym 
inwestorom zgłaszającym się do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój z podmiotami 
zainteresowanymi sprzedażą lub dzierżawą nieruchomości przeznaczonych w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jastrzębia-Zdroju pod funkcje produkcyjne, 
usługowe lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

 

2. Zgłoszenie oferty następuje poprzez przesłanie uzupełnionego i podpisanego formularza 
zgłoszeniowego. 

 

3. Przedmiotem zgłoszenia mogą być jedynie nieruchomości których podstawowym 
przeznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego są produkcja, usługi 
lub mieszkalnictwo wielorodzinne. 

 

4. Zgłoszenie nieruchomości do „Jastrzębskiej bazy prywatnych terenów inwestycyjnych” jest 
bezpłatne. 

 

5. Zweryfikowane oferty publikowane są na stronie www.jastrzebie.pl i na mapie terenów 
inwestycyjnych miasta. 

 

6. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
www.jastrzebie.pl w zakładce „Strefa Biznesu”. Istnieje także możliwość pobrania formularza  
w wersji papierowej w Wydziale Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora  
w Urzędzie Miasta (pok. 102 A).  

 

7. Wypełniony i podpisany formularz można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój 
(kancelaria ogólna pok. 020 A lub w Wydziale Strategii Rozwoju i Obsługi Inwestora w pokoju 
102A), bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (podpisany skan) na adres 
inwestor@um.jastrzebie.pl. 

 

8. W przypadku podmiotów nie będących właścicielami nieruchomości, niezbędne jest dołączenie 
do zgłoszenia dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością tj. 
pełnomocnictwa lub umowy pośrednictwa (ksero lub skan). 

 
9. Zgłaszający ofertę oświadcza, iż dane w niej zawarte są prawdziwe i zgodne ze stanem 

faktycznym. 
 

10. Przesłanie formularza jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią klauzuli 
informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych. 

 
11. Zgłaszający zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian w ofercie lub też 

decyzji o ewentualnym wycofaniu oferty z bazy na adres e-mail: inwestor@um.jastrzebie.pl. 
 

12. Aktualność ofert może być weryfikowana przez pracowników Wydziału Strategii, Rozwoju  
i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta drogą telefoniczną bądź mailową. W przypadku braku 
odpowiedzi ze strony zgłaszającego na przesłaną drogą elektroniczną prośbę o potwierdzenie 
aktualności oferty, uznaje się ofertę za nieaktualną i usuwa z bazy. 

 
13. Urząd Miasta nie ponosi odpowiedzialności za treść, wiarygodność i aktualność podanych  

w formularzu danych oraz zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia oferty bez podania 
przyczyny. 
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