
ZARZĄDZENIE NR 287/2021 
BURMISTRZA ŁASKU 

z dnia 2 grudnia 2021 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę oraz do sprzedaży poza przetargiem na rzecz najemcy; 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1899/ Burmistrz Łasku zarządza, co 
następuje:  

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  
oddania w dzierżawę poł. w obrębie Wrzeszczewice Skrejnia, Wrzeszczewice i przy ul. 
Południowej obręb 20 m. Łask, oraz do sprzedaży poza przetargiem na rzecz najemcy przy 
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 7, obręb 20 m. Łask. 

§ 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 07.12.2021r. do 28.12.2021r. 

§ 4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni tj. od 07.12.2021r. do 18.01.2022r. 

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Z-ca Burmistrza Łasku 
 
 

Lidia Sosnowska 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E7CD26AC-B31D-4EA9-8528-3ABDBB551CC1. Podpisany Strona 1



Załącznik do zarządzenia Nr 287/2021 
Burmistrza Łasku 
z dnia 2 grudnia 2021 r. 

w sprawie  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz do 
sprzedaży poza przetargiem na rzecz najemcy; 

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. 248/4, 248/6 SR1L/00037638/7  0,6477ha Łask, 

Wrzeszczewice 
Skrejnia  

nieruchomość 
gruntowa 

Brak aktualnego MPZP. Według 
studium  uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego - 
tereny upraw rolnych niskich klas 
bonitacyjnych V-VI. 

  oddaje się w dzierżawę na 
cele rolne  

2. 442 
443 
439 

SR1L/00032993/8 
SR1L/00032994/5 
SR1L/00032990/7 

18m2 
18m2 
272m2 

Łask, ul. 
Południowa 
obręb 20 

Nieruchomość 
gruntowa 
------------ 
1/5 części działki 
nr 439 stanowiącej 
podjazd do garaży 

Brak aktualnego MPZP. Według 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego - 
tereny wielofunkcyjnej zabudowy 
śródmieścia, tereny produkcyjne, 
magazynowe i produkcyjno-
usługowe.  

  oddaje się w dzierżawę na 
cele garażowe 

3. 46/2 SR1L/00031430/7 część działki o 
pow. 25m2 

 Wrzeszczewice  nieruchomość 
gruntowa Brak aktualnego MPZP. Według 

studium  uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego - 
tereny usług handlu, oświaty, 
administracji, kultury i innych, tereny 
upraw rolnych niskich klas 
bonitacyjnych V-VI, tereny użytków 
zielonych. 

  oddaje się w dzierżawę 
nieruchomość gruntową z 
przeznaczeniem na 
potrzeby prowadzenia 
obserwacji wód 
podziemnych w 
wykonanym otworze 
obserwacyjnym.  

4. 47/3 SR1L/00033639/6 452 m2 
(udział w działce  
4727/127657) 

Łask, ul. 
Skłodowskiej 7 
m. 3 obręb 20 m. 
Łask  

lokal mieszkalny 
nr 3 o pow. 
47,27m2udział 
4727/127657 w 
częściach 
wspólnych 
budynku i w 
gruncie.  

Zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego - 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, symbol 3MW. 

poza 
przetargiem 
na rzecz 
najemcy 
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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. ---- ----- ----- do dnia 31-go   marca 
każdego roku Stawka czynszu może 

ulec zmianie   3 lata  czynsz z tytułu dzierżawy wynosi  
95,56zł    ------ 

2. ..... ...... ...... do dnia 31-go marca 
każdego roku  Stawka czynszu może 

ulec zmianie 3 lata czynsz z tytułu najmu 452,00 zł 
netto+ podatek VAT   ------ 

3. ----- ----- ----- do dnia 31 marca każdego 
roku  Stawka czynszu może 

ulec zmianie 3 lata czynsz z tytułu dzierżawy wynosi 
600,00zł zł netto + podatek VAT   ------ 

4. 1 800 zł ----- ----- ----- ------- ----- 
Wartość nieruchomości lokalowej 

168 200,00zł w tym wartość 
ułamkowej części gruntu. Cena 

lokalu wynosi 166.400,00zł  
50% przy zapłacie 

jednorazowej 

  
 

   

Z-ca Burmistrza Łasku 
 
 

Lidia Sosnowska 
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