
ZARZĄDZENIE NR 93/2021 
BURMISTRZA ŁASKU 

z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020r. poz. 713, poz. 1378), art 25 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łask  na lata 
2021-2023, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Burmistrz Łasku 
 
 

Gabriel Szkudlarek 
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Załącznik do zarządzenia Nr 93/2021 

Burmistrza Łasku 

z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021 – 2023 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łask  na lata 2021-2023 nakreśla 
jedynie główne kierunki działań związanych z gospodarowaniem gminnymi nieruchomościami. 

Sporządzony plan ma charakter pomocniczy, może on ulec zmianom wynikającym z sytuacji 
panującej na rynku nieruchomości, a także sytuacji ekonomicznej Gminy Łask. W stosunku do każdej 
nieruchomości decyzje o sposobie i formie jej zagospodarowania będą zapadały indywidualnie. 

Podstawa Prawna  
Podstawę prawną sporządzonego planu wykorzystania zasobu stanowią przepisy art. 25 ust. 1, 

2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, 
z 2021 r. poz. 11, 234). 

Plan wykorzystania zasobu opracowuje się na okres 3 lat i plan ten zawiera w szczególności: 
1. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości Gminy Łask oddanych 

w użytkowanie wieczyste. 
2. Prognozę dotyczącą: 

a) udostępniania nieruchomości z zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu, 
b) poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem 

nieruchomości do zasobu, 
c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Łask 

oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Gminy 
Łask, 

d) aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Łask oddanych 
w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Gminy Łask. 
3. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu. 

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz Łasku  zgodnie z zasadami racjonalnej 
gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając w pierwszej kolejności 
potrzeby społeczności lokalnej i realizację zadań publicznych. Gminny zasób nieruchomości może 
zostać wykorzystany na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, 
w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem 
urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych. 

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości polega na: 
- ewidencjonowaniu nieruchomościami zgodnie z katastrem nieruchomości, 
- zapewnieniu wycen nieruchomości, 
- sporządzaniu planu wykorzystywania nieruchomości, 
- zbywaniu i nabywaniu nieruchomości, 
- wydzierżawianiu, wynajmowaniu lub użyczaniu nieruchomości, 
- przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych, 
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- dokonywaniu podziałów nieruchomości oraz scaleń, 
- wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępnione 
z zasobu, 

- podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa 
rzeczowe na nieruchomościach, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie 
nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie oraz założenie Księgi 
Wieczystej i wpisy w księgach, 

- podejmowanie czynności mających na celu regulację stanu prawnego. 
Zasady gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości określają w szczególności: 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2020 poz. 1990, 
z 2021r. poz. 11, 234), 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320), 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. 2020. 
poz. 1698), 

- Uchwały Nr XI/121/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lipca 2019r. w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych i sprzedaży ułamkowych części 
gruntu oraz Uchwały Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie 
określenia zasad sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych stanowiących 
własność Gminy Łask wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu oraz warunków przyznawania 
bonifikat i rozłożenia płatności na raty przy zakupie mieszkania, 

- Uchwały Rady Miejskiej Łasku  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, nabycie, obciążanie 
nieruchomości, 

- Uchwały Rady Miejskiej w Łasku w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości. 
I  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU ORAZ 

NIERUCHOMOŚCI GMINY ŁASK ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE. 
Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości w Gminie Łask prowadzona jest w programie KSAT – 

Gospodarka Mieniem Komunalnym. Ewidencja uwzględnia oznaczenie nieruchomości według 
numeru obrębu, numeru działki, numeru  księgi wieczystej, dokumentów potwierdzających nabycie 
własności przez gminę, określa położenie i podmioty władające nieruchomością oraz wartość 
księgową nieruchomości. 

Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości na dzień  31 grudnia  2020r.  wyniosła 464,80 ha, są 
to grunty o uregulowanym stanie prawnym, czyli takie do których Gmina Łask posiada tytuł prawny. 

W trwałym zarządzie znajduje się ogółem 34,8097 ha w tym :  
- na terenie gminy 11,6325 ha 
- na terenie miasta 23,1772ha 
W użytkowaniu  znajduje się ogółem  1,8209 ha w tym:  

- na terenie gminy - 1,2208 ha 
- na terenie miasta -  0,6001 ha 
W użytkowaniu wieczystym znajduje się 32,7314 ha w tym: 

- na terenie gminy – 16,7991 ha 
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- na terenie miasta – 15,9323 ha 
Gmina Łask  jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa o powierzchni 

0,0045ha. 
Gminny zasób nieruchomościami będzie wykorzystywany zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy 

gminy ustaleniami, które będą wynikały z uchwał budżetowych na lata 2021-2023, w formach 
prawnych przewidzianych w ustawie Kodeks cywilny, ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz 
będą zgodne z uchwałami podejmowanymi przez organ uchwałodawczy gminy. Udostępnianie 
nieruchomości z zasobu następować będzie poprzez sprzedaż lub zamianę nieruchomości, oddanie 
nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie, najem i dzierżawę bądź przekształcenie 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

Sprzedaż nieruchomości gruntowych odbywać się będzie w drodze przetargu oraz w drodze 
bezprzetargowej (w ramach realizacji składanych wniosków w sprawie ich nabycia w przypadku 
spełnienia warunków przewidzianych prawem). 

II  PROGNOZA  
1. UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU ORAZ NABYWANIA DO 

ZASOBU.  
Prognoza dotycząca nabywania nieruchomości do zasobu. 

Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu w latach 2021- 2023 będzie następowało poprzez: 
1) zakup, zamianę, darowiznę, 
2) komunalizację - nabycie własności nieruchomości z mocy prawa lub na wniosek na podstawie 

ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym 
i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz.191 z późn.zm.), 

3) nabywanie na podstawie decyzji administracyjnych – wydanych w sprawie nabywania gruntów 
m.in.: pod drogi, zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 ze 
zm.), na podst. art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020 r. 1990 ze zam.) na podst. art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1363 tj.), 

4) inne czynności prawne jak np. pierwokup, zasiedzenie. 
Do gminnego zasobu nabywane będą nieruchomości służące realizacji zadań własnych oraz z mocy 

prawa. 
Na powiększenie majątku gminnego wpływ mają również planowane do realizacji inwestycje. 
Przewiduje się, że w wyniku systematycznie prowadzonej regulacji stanów prawnych 

nieruchomości, w szczególności będących we władaniu Gminy Łask, powierzchnia gruntów 
wchodzących w skład zasobu w latach 2021-2023 będzie się powiększać. Trudna do określenia jest 
powierzchnia nieruchomości jaka w ciągu najbliższych trzech lat obowiązywania planu może wejść 
do zasobu, zależy to m.in. od czasu trwania postępowań prowadzonych przez Urząd Wojewódzki 
w Łodzi, sądy oraz od zaplanowanych środków w budżecie gminy. 

Prognoza dotycząca udostępniania nieruchomości 
Plan sprzedaży na lata 2021-2023. 
Nieruchomości planowane do sprzedaży w drodze przetargu i poza przetargiem: 

L.p. Nr działki Powierzchnia (m2) Położenie, obręb 
1. 71/2 i 55/12 5813 Łask, obręb 13 
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2. 316/10 971 Orchów 
3. 316/11 1069 Orchów 
4. 68/4 416 Łask, obręb 15 
5. 329/14 3898 Łask, obręb 15 
6. 500 100 Orchów 
7. 224 (udział ½) 1217 Łask, obręb 18 
8. 83/1 i 82/3 1709 Łask, obręb 12 
9 74/1  1263 Rokitnica 
10 74/2 1263 Rokitnica 
11 144/8 1720 Wrzeszczewice Skrejnia 
12 144/9 1357 Wrzeszczewice Skrejnia 
13 144/10 2339 Wrzeszczewice Skrejnia 
14 503/5 1200 Bałucz 
15 752/1, 752/8 i 752/11 1957 Bałucz 
16 592 i 594 1100 Kopyść 
17 814/9 195 Bałucz 

Sprzedaż nieruchomości gruntowych odbywać się będzie w drodze przetargu oraz w drodze 
bezprzetargowej  w ramach realizacji składanych wniosków w sprawie ich nabycia w przypadku 
spełnienia warunków przewidzianych prawem. 

Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej następuje na rzecz 
najemców, którzy złożą wniosek o sprzedaż tych lokali, zgodnie z Uchwałą nr VIII/75/2019 Rady 
Miejskiej w Łasku z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali 
w wielomieszkaniowych domach komunalnych stanowiących własność Gminy Łask wraz ze 
sprzedażą ułamkowych części gruntu oraz warunków przyznawania bonifikat i rozłożenia płatności na 
raty przy zakupie mieszkania. 

Wykaz lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych i sprzedaży ułamkowych części 
gruntu obejmuje Uchwała Nr XI/121/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lipca 2019r. 

Na podstawie analiz lat ubiegłych szacuje się sprzedaż lokali na poziomie około 2-4 rocznie. 
Intensywność sprzedaży uzależniona jest od sytuacji panującej na rynku nieruchomości. Trzeba 

brać pod uwagę: dynamikę rynku nieruchomości, popyt i podaż oraz panującą sytuację ekonomiczną, 
która wpływa na chęć zakupu nieruchomości przez potencjalnych nabywców. 

Dzierżawa i najem 
Gmina Łask na dzień 31 grudnia 2020r. miała zawarte 42 umowy dzierżawy i najmu o łącznej 

powierzchni 106436,48m2 m.in. na cele składowe, rolne, pod garaże, pod uprawę warzyw, pod 
rekreację, na cele handlowe usługowe i produkcyjne, letniskowe, parkingowe i podjazdowe. 

Program gospodarowania nieruchomościami gminnymi zasobu na lata 2021-2023 zakłada 
kontynuację zawartych umów oddania nieruchomości w najem i dzierżawę, za wyjątkiem czterech 
umów najmu zawartych na terenie targowiska miejskiego z uwagi  na  planowaną inwestycję 
zagospodarowania terenu targowiska miejskiego. 

Przewiduje się w latach 2021- 2023 zwiększenie liczby zawartych umów o dzierżawę część działki 
nr 311/2 o poł. w Łasku przy Al. Niepodległości. Przewiduje się również  zwiększenie liczby 
zawartych umów najmu o pomieszczenia znajdujące się w budynku poł. w Łasku przy ul. Kościuszki 
14. 

Użyczenie 
Gmina Łask może oddawać nieruchomości w użyczenie. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zawarto 

18 umów użyczenia o łącznej pow. 54929,83m2 w tym:  
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-  na cele parkingowe i podjazdowe 7298m2, 
-  na cele oświaty wraz z budynkami 22221m2, 
- inne- 25410,83 m2. 
Nie przewiduje się w latach 2021-2023 większych zmian w liczbie zawartych umów. 
Użytkowanie wieczyste 
Powierzchnia działek oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych oraz prawnych 

na terenie Gminy Łask wynosi 32,7314 ha. Przekształcenie nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 
29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
(Dz. U. z 2019r. poz. 1314) przewiduje się na poziomie 2 działek rocznie. Natomiast sprzedaż prawa 
użytkowania wieczystego na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego na podstawie ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) 
prognozuje się około 2 – 3 działek rocznie. Liczba przekształconych jak i sprzedanych nieruchomości 
uzależniona jest od składanych wniosków. 

Trwały zarząd  
W Gminie Łask trwały zarząd ustanowiono na gruntach o łącznej powierzchni 34,8097ha (42 

nieruchomości). 
Trwały zarząd ustanawia się na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych na ich wniosek, 

w drodze decyzji administracyjnej, w celu realizacji zadań statutowych, m.in. oświatowych, 
wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych, sportowo - rekreacyjnych. 

Nie przewiduje się w latach 2021-2023 większych zmian. 
2. POZIOM WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z UDOSTĘPNIANIEM NIERUCHOMOŚCI 

ZASOBU ORAZ NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU. 
Na podstawie analizy lat poprzednich szacuje się, że wydatki związane z udostępnianiem 

nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu w 2021r. wyniosą około 420 tys 
zł 

Kwota zostanie przeznaczona na: 
- sporządzenie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości, analiz, ekspertyz, opinii-
 60000,00zł, 

- opracowania geodezyjne , ogłoszenia w prasie 55 000,00zł, 
- opłaty notarialne i ubezpieczenie 50 000,00zł, 
- opłaty sądowe 10 000,00zł, 
- podatek od nieruchomości  - 35 000,00zł 
- podatek leśny -250,00zł 
- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00zł 
- zakup energii  - 36 000,00zł 
-zakup usług remontowych - 10 000,00zł 

- odszkodowania - 56 077,00zł 
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, corocznie dokonuje się wypłat 

odszkodowań za nieruchomości, które w wyniku decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 
z uwagi na ich przeznaczenie pod drogi publiczne gminne, przeszły z mocy samego prawa na rzecz 
Gminy Łask. Średnioroczny koszt pozyskania gruntów na drogi i odszkodowania przewiduje się 
w 2021r. na kwotę około 56 077,00zł 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 22429346-1AC1-4F9D-9B37-94F553CCA722. Podpisany Strona 5



- wykupy -  około 103 000,00 zł m.in. planuje się wykup gruntów pod zbiornik małej retencji 
"Zajączek" . 
Zakłada się, iż w kolejnych latach obowiązywania niniejszego planu wykorzystania zasobu wydatki 

związane z udostępnianiem nieruchomości z zasobu nabywaniem nieruchomości do zasobu utrzymają 
się na zbliżonym poziomie. 

3. PROGNOZA WPŁYWÓW OSIĄGANYCH Z  TYTUŁU UŻYTKOWANIA 
WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ODDANYCH W UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE ORAZ OPŁAT Z TYTUŁU TRWAŁEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI. 

Prognozowane są wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Łask w 2021 roku winny być na poziomie około 140 000,00 zł. 

4 PROGNOZA DOTYCZĄCA AKTUALIZACJI OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA 
WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GMINY ŁASK ODDANYCH W UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE ORAZ OPŁAT Z TYTUŁ TRWAŁEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI 
GMINY ŁASK.  

Planowana jest aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Łask zabudowanych garażami w związku ze zmianą stawki procentowej w 2019 
roku z 3% na 1% (nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z 2018r), oraz innych 
nieruchomości sukcesywnie wybieranych dla których aktualizacja jest konieczna. Aktualizacje 
planuje się zrealizować w latach 2022 - 2023. 

W roku 2021 obowiązuje ustalona wcześniej opłata za użytkowanie wieczyste jak i za trwały 
zarząd.  
III.  PROGNOZA ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI.  

Program i sposób zagospodarowania nieruchomości zasobu Gminy Łask  wynika z obowiązujących 
przepisów prawa oraz ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania. W latach 2021-
2023 zagospodarowanie nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu będzie uzależnione 
od stopnia zainteresowania nabywców i złożenia wniosków. Działki będące w zasobie mogą zostać 
przeznaczone do zbycia, dzierżawy lub innej formy zagospodarowania. 

Przygotowany plan wykorzystania zasobu określa jedynie główne kierunki działań Burmistrza 
Łasku w zakresie gospodarowania. W stosunku do każdej nieruchomości będą podejmowane 
indywidualne rozstrzygnięcia co do sposobu ich zagospodarowania zgodnie z zasadami prawidłowej 
gospodarki. 

  
   

Burmistrz Łasku 
 
 

Gabriel Szkudlarek 
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