
ZARZĄDZENIE NR 44/2022 
BURMISTRZA ŁASKU 

z dnia 7 lutego 2022 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 2021r. poz. 1899) Burmistrz Łasku zarządza, co następuje: 

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargu, poł. 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 08.02.2022r. do 01.03.2022r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni, tj. od 08.02.2022r. do 22.03.2022r. 

§ 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 44/2022 

Burmistrza Łasku 

z dnia 7 lutego 2022 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.   316/10 SR1L/00060202/2 971 m2 Orchów Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana.  

Tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
usługowej, 
symbol 21MN/U.  

Przeznaczona do 
sprzedaży w drodze 
przetargu  

2. 316/11 SR1L/00060202/2 1069 m2 Orchów Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana. 

Tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
usługowej, 
symbol 21MN/U. 

Przeznaczona do 
sprzedaży w drodze 
przetargu 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F8E87CBF-3343-432D-8919-97B747EE3083. Podpisany Strona 1



 
 Wartość gruntu Opłaty wg stawek 

procentowych 
Terminy 
wnoszenia 
opłat 

Aktualizacja 
opłat 

Okres umowy Cena 
nieruchomości 

Wysokość 
bonifikaty 

1. 32.900 zł ________ _________ _________ ________ 33.985 zł + 
podatek VAT 
23% 
 

____ 

2. 36.200 zł _________ __________ _________ _________ 37.415 zł + 
podatek VAT 
23% 

_____ 

 
 
   

Burmistrz Łasku 
 
 

Gabriel Szkudlarek 
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