
ZARZĄDZENIE NR 198/2021 
BURMISTRZA ŁASKU 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży 
w drodze przetargu; 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2020r. poz. 1990; z 2021r. poz. 11, 234) Burmistrz Łasku zarządza, co następuje: 

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargu, poł. w Łasku w obrębie 15 oraz w Orchowie. 

§ 2. Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości określonych w § 1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku, to jest 
od 24.08.2021r. do 14.09.2021r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni, tj. od 24.08.2021r. do 05.10.2021r. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Łasku. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz Łasku 
 
 

Gabriel Szkudlarek 
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Załącznik do zarządzenia Nr 198/2021 

Burmistrza Łasku 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości  

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu; 

Lp. 
Nr 

ewidencyjny 
nieruchomości 

Oznaczenie w 
księdze wieczystej 

KW Nr 
Powierzchnia   

w  m² 
Położenie 

nieruchomości Opis        nieruchomości Przeznaczenie 
w planie miejscowym Przeznaczenie nieruchomości 

1.   500 SR1L/00059339/1 55 m2 Orchów Nieruchomość gruntowa niezabudowana, przez którą przechodzi 
kanalizacja sanitarna. W umowie sprzedaży nieruchomości nabywca 
będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatne, na czas 
nieokreślony służebności przesyłu na rzecz Gminy Łask i podmiotu 
obsługującego sieć kanalizacji sanitarnej.  

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
usługowej, symbol 
19MN/U.  

Przeznaczona do sprzedaży w 
drodze przetargu ograniczonego. 

2. 329/14 SR1L/00021512/3 3898 m² Łask, obręb 15  Nieruchomość gruntowa, ma nieregularny kształt, przylega do 
bocznicy kolejowej, uzbrojenie terenu to energia elektryczna, woda i 
kanalizacja. Na terenie działki zlokalizowane są sieci infrastruktury 
technicznej: 
-fragmenty sieci wodociągowej dla której została ustanowiona 
służebność przesyłu na rzecz MPWiK Sp. z o.o. w Łasku; 
- wyłączone z eksploatacji sieci wodociągowe pozostające w ziemi; 
- fragmenty sieci kanalizacji deszczowej, na którą w umowie 
sprzedaży nieruchomości nabywca będzie zobowiązany do 
ustanowienia nieodpłatnie, na czas nieokreślony służebności przesyłu 
na rzecz Gminy Łask; 
- linie elektroenergetyczne czynne będące własnością PGE 
Dystrybucja S.A.; 
- linie elektroenergetyczne nieczynne, które mogą zostać 
zdemontowane po uzgodnieniu z gestorem sieci; 
- pozostałe linie elektroenergetyczne stanowiące niezidentyfikowaną 
pozostałość, która nie jest ujawniona w systemie PGE, nie została 
zdemontowana  lub nie została usunięta przez geodetę z map. 
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytego gruntu sieci 
nieujawnionych na istniejących mapach i dokumentach a kolidujących 
z inwestycją Gmina Łask nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej 
odpowiedzialności. W przypadku kolizji przebiegających sieci i 
urządzeń występujących na nieruchomości z realizacją inwestycji 
nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i 
staraniem w uzgodnieniu z właścicielami sieci. 
Na nieruchomości ponadto znajdują się: 
- trzy słupy nieczynnych latarni; 
- utwardzenie terenu o nawierzchni betonowej (pow. ok. 660 m2); 
- dwie studzienki wodociągowe; 
- studzienka kanalizacji deszczowej. 

Brak aktualnego MPZP. 
Zgodnie z wydaną decyzją 
o warunkach zabudowy 
nieruchomość 
przeznaczona jest pod 
zabudowę budynkiem 
mieszkalnym 
wielorodzinnym wraz z 
towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną. 
Termin zabudowy 
budynkiem mieszkalnym 
wielorodzinnym - 6 lat od 
dnia zawarcia umowy 
sprzedaży działki. Prawo 
odkupu nieruchomości - w 
terminie 7 lat.  

Przeznaczona do sprzedaży w 
drodze przetargu 
nieograniczonego. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 94A0F5BB-DC61-4C47-8024-714E0E94AE5E. Podpisany Strona 1



 
 Wartość gruntu Opłaty wg stawek 

procentowych 
Terminy 
wnoszenia 
opłat 

Aktualizacja 
opłat 

Okres umowy Cena nieruchomości Wysokość bonifikaty 

1. 1.950 zł ________ _________ _________ ________ 1.950 zł + podatek VAT 23% 
 

____ 
 
 
 
 
 
 

2. 328.100 zł ________ ________ _________ ________ 500.000 zł ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

Burmistrz Łasku 
 
 

Gabriel Szkudlarek 
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