
ZARZĄDZENIE NR 244/2021 
BURMISTRZA ŁASKU 

z dnia 19 października 2021 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży poza przetargiem; 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1990; z 2021r. poz. 11, poz. 234, poz. 815, 
poz. 1551, poz.1561  / Burmistrz Łasku zarządza, co następuje: 

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do  
sprzedaży poza przetargiem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej poł. w Łasku przy Al. Niepodległości (obręb 14)  oraz do sprzedaży poza 
przetargiem na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego poł. w Bałuczu. 

§ 2. Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości określonej 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 19.10.2021r. do 09.11.2021r.  Termin do złożenia 
wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 
wynosi 6 tygodni tj od 19.10.2021r. do 30.11.2021r. 

§ 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 244/2021 
Burmistrza Łasku 
z dnia 19 października 2021 r. 

w sprawie  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem : 

Przeznaczony do: Lp. Nr 
ewidencyjny 
nieruchomości 

Oznaczenie w 
księdze wieczystej 

Powierzchnia w 
ha / m2 

Położenie 
nieruchomości 

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie w planie 
miejscowym sprzedaży użytkowania oddania w najem 

lub w dzierżawę 
1. 307/7 SR1L/00059222/8 33m2 Łask, Aleje 

Niepodległości 
(obręb 14)   

nieruchomość 
gruntowa Brak MPZP. Według studium  

uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego - 
tereny usług handlu, oświaty, 
administracji, kultury i innych. 

Sprzedaż poza 
przetargiem, na 
poprawienie 
warunków  
zagospodarowania 
nieruchomości 
przyległej  

      -          - 

2.  814/9 SR1L/00066026/6 195m2 Bałucz nieruchomość 
gruntowa Brak MPZP. Według studium  

uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego - 
tereny zabudowy produkcyjnej, 
magazynowej i produkcyjno-
usługowej.  

 

Sprzedaż na rzecz 
dotychczasowego 
użytkownika 
wieczystego 

      -          - 
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Opłata według stawek 

procentowych Terminy: 
Lp. Wartość 

gruntu pierwsza roczna Wnoszenia opłat Aktualizacji 
opłat 

Okres umowy Cena nieruchomości Wysokość 
bonifikaty 

1. 3 400,00 ----- -----  
------ 

 
------ 

 
------ 3 400,00   ------ 

2. 6 900,00 ------ -----  
------ 

 
------ 

 
------ 1 200,00 ----- 

 
 
   

Burmistrz Łasku 
 
 

Gabriel Szkudlarek 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7E787420-75A9-4C45-99C0-5B2DCC70AA3A. Podpisany Strona 2


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Zalacznik 1

