
ZARZĄDZENIE NR 220/2022 
BURMISTRZA ŁASKU 

z dnia 5 września 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
zabudowanej, położonej w Łasku w obrębie 12 (przy ul. Objazdowej) 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005, 1079)  oraz art. 13 ust. 1, art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3  
ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2021r. poz. 1899), rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2021r. poz. 2213),  zarządzenia nr 176/2022 Burmistrza Łasku 
z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, zarządzenia Nr 177/2022 
Burmistrza Łasku z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, do oddania w najem i w użyczenie  Burmistrz Łasku 
zarządza, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, 
położonej w Łasku w obrębie 12, oznaczonej działkami nr 83/1 o pow. 1601 m2 i 82/3 o pow. 108 m2. 

§ 2. Cena wywoławcza nieruchomości określonej w § 1 została ustalona w wysokości wyższej od wartości 
ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego i stanowi ok. 204,80 zł za 1 m2. 

§ 3. Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 92/2022 
Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2022 r.  w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i przetargów. 

§ 4. Szczegółowe warunki przetargu określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz Łasku 
 
 

Gabriel Szkudlarek 
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Załącznik do zarządzenia Nr 220/2022 

Burmistrza Łasku 

z dnia 5 września 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
zabudowanej, położonej w Łasku w obrębie 12 (przy ul. Objazdowej) 

1. Przetarg przeprowadza się w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Łasku w obrębie 12, 
oznaczona działkami nr: 

- 83/1 o pow. 1601 m2 i 82/3 o pow. 108 m2, cena wywoławcza 350.000 zł, wadium w wysokości – 
35.000 zł; 

KW nr SR1L/00037945/2. 

3. Dla nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to tereny usług, handlu, 
oświaty, administracji, kultury i innych. 

4. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem, który pełnił funkcję mieszkalną o pow. zabudowy 377 m2 
oraz budynkiem gospodarczym ( komórki, toalety) o pow. zabudowy 107 m2. Dla budynku mieszkalnego 
została wydana decyzja o rozbiórce. Na nieruchomości znajduje się pomnik przyrody – wiąz szypułkowy. 
Wszelkie działania dotyczące drzewa wymagają przestrzegania przepisów prawa oraz współdziałania 
z konserwatorem przyrody i gminą, która sprawuje nadzór nad pomnikiem przyrody. Nabywca nieruchomości 
ma obowiązek umożliwić dostęp do drzewa sprawującemu nadzór w przypadku przeprowadzania prac 
pielęgnacyjnych lub innych czynności związanych z ochroną pomnikowych drzew. Z uwagi na stan drzewa, 
gmina podjęła czynności, zmierzające do zniesienia ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość znajduje się 
w bliskiej odległości od parku miejskiego wpisanego do rejestru zabytków. Nieruchomość położona jest 
w granicach ochrony układu urbanistycznego Łasku i Kolumny. Nieruchomość posiada dostęp do drogi 
publicznej przez działkę gminną nr 80. 

Na terenie nieruchomości zlokalizowane są: 

- przyłącze napowietrzne niskiego napięcia 0,4 kV wraz z podprzyłączowym stanowiskiem słupowym; 

- podziemna infrastruktura telekomunikacyjna (kanalizacja teletechniczna); 

- kanalizacja sanitarna DN 200 mm oraz wodociąg DN 50 mm, na które w umowie sprzedaży nieruchomości 
nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnie i na czas nieokreślony służebności przesyłu na 
rzecz Gminy Łask; 

- sieć gazowa średniego ciśnienia DN 225, dla której została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o, polegająca  na prawie całodobowego dostępu wraz z niezbędnym 
sprzętem w celu obsługi wymienionej infrastruktury, dokonywania kontroli, przeprowadzania przeglądu, 
eksploatacji, konserwacji, naprawy, remontów, wymiany, usuwania awarii oraz modernizacji z obowiązkiem 
każdorazowego przywrócenia terenu do stanu pierwotnego; 

- studzienka wodomierzowa. 

Ponadto na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci 
zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych a także inne sieci lub ich strefy ochronne. Nabywca winien 
dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie a ewentualne ograniczenia, utrudnienia 
lub koszty obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 

W przypadku kolizji przebiegających sieci i urządzeń występujących na nieruchomości z realizacją 
inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci 
po uzyskaniu warunków technicznych. 
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5. Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się ze 
stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami 
i możliwością zagospodarowania, posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami i infrastrukturą 
techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwość zagospodarowania.  Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym faktycznym i prawnym. 

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium 
należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Łask Bank PEKAO S. A. O/Łask Nr 84 12403288 1111 0000 
2807 7394 w terminie ustalonym w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później 
niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty. Za termin płatności uważa się datę uznania rachunku 
bankowego Gminy Łask. 

7. Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, 
dowód tożsamości, odpisy z właściwych rejestrów, pełnomocnictwa oraz wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze 
względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub 
fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy 
biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy aktu 
notarialnego). W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność 
obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka potwierdzonym 
przez notariusza, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. 

8. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia 
lub odwołania przetargu. 

9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości. 

10. Osoba wygrywająca przetarg, po podpisaniu protokołu z przetargu, wpłaca ustaloną kwotę 
pomniejszoną  o wadium,  nie później niż na 3 dni przed dniem  zawarcia umowy przenoszącej własność. Za 
termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto Gminy. 

11. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia 
przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. 

12. Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca. 

13. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Łask, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu  
notarialnego. 

14. Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu. 

15. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu  na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 
1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r. poz. 2278). Nabycie gruntu przez 
cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli 
wymagają tego przepisu w/w ustawy. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy 
nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia. 
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16. Nabywca nieruchomości w umowie sprzedaży będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy 
Łask nieodpłatnie i na czas nieokreślony służebności przesyłu dotyczącej sieci kanalizacji sanitarnej DN 
200 oraz wodociągu DN 50 polegającej na prawie całodobowego dostępu Gminy Łask i podmiotów 
obsługujących, z którymi gmina współpracuje, w tym wjazdu sprzętem ciężkim, w zakresie niezbędnym do 
prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu, wykonywania czynności związanych 
z usuwaniem awarii, konserwacją, modernizacją, remontem, przebudową oraz rozbudową, z obowiązkiem 
każdorazowego przywrócenia do stanu pierwotnego, na koszt Gminy Łask. Zakres służebności obejmuje pasy 
gruntu o szerokości ok 4 m o łącznej powierzchni ok. 246 m2 i został zaznaczony na mapie, która będzie 
dołączona do protokołu z przetargu. 

 

   

Burmistrz Łasku 
 
 

Gabriel Szkudlarek 
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