
ZARZĄDZENIE NR 223/2022 
BURMISTRZA ŁASKU 

z dnia 6 września 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 Łasku w obrębie 13, w obrębie 14, w Orchowie, Młynisku (obręb Bałucz) i Wrzeszczewicach 
Skrejnia. 

§ 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 06.09.2022r. do 27.09.2022r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni, tj. od 06.09.2022r. do 18.10.2022r. 

§ 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 223/2022 

Burmistrza Łasku 

z dnia 6 września 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 

nieruchomoś
ci 

Opis        
nieruchomości 

Przeznaczenie 
w planie miejscowym 

Przeznaczenie 
nieruchomości 

1.   71/2  
 
55/12 

SR1L/00041510/5 
 
SR1L/00040280/6 

5175 
 
638 

Łask, obręb 
13 

Nieruchomość 
gruntowa 
zabudowana.   
Na terenie 
nieruchomości 
zlokalizowane są 
ruiny budynku, 
studnia betonowa, 
słupy 
oświetleniowe 
odłączone od 
zasilania. Przez 
nieruchomość 
przechodzą: 
- trzy 
napowietrzne linie 
energetyczne 
średniego 
napięcia   15 kV z 
dwoma 
stanowiskami 
słupowymi 
- sieć kanalizacji 
deszczowej DN 
500, na którą w 
umowie 
sprzedaży 
nieruchomości 
nabywca będzie 
zobowiązany                          
do ustanowienia 
nieodpłatnie i na 
czas nieokreślony 
służebności 
przesyłu na rzecz 
Gminy Łask 
- kanał sanitarny.  
Nieruchomość 
znajduje się na 
obszarze objętym 
rewitalizacją. 

Brak aktualnego MPZP. 
Według studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego – tereny 
zabudowy produkcyjnej, 
magazynowej                                
i produkcyjno-usługowej.  

Przeznaczona 
do sprzedaży                 
w drodze 
przetargu  

2. 404/2 wraz                
z działką 
podjazdową    
nr 404/5 
(udział 1/3) 

SR1L/00048703/4 18 
38                    
(udział 1/3) 

Łask, obręb 
14 

Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana. 

Brak aktualnego MPZP. 
Według studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego – tereny 
zabudowy mieszkaniowo-
usługowej o niskiej 
intensywności.                          
Dla nieruchomości została 
wydana decyzja                          
o warunkach zabudowy 
dla inwestycji polegającej 
na budowie budynku 
garażowego wraz                         
z podjazdem. 

Przeznaczona 
do sprzedaży                             
w drodze 
przetargu 

3. 404/3 wraz z 
działką 
podjazdową nr 
404/5                      

SR1L/00048703/4 18 
38                   
(udział 1/3) 

Łask, obręb 
14 

Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana. 

Brak aktualnego MPZP. 
Według studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 

Przeznaczona 
do sprzedaży                      
w drodze 
przetargu  
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(udział 1/3) przestrzennego – tereny 
zabudowy mieszkaniowo-
usługowej o niskiej 
intensywności.                            
Dla nieruchomości została 
wydana decyzja                           
o warunkach zabudowy 
dla inwestycji polegającej 
na budowie budynku 
garażowego wraz                        
z podjazdem. 

4. 404/4 wraz z 
działką 
podjazdową nr 
404/5 (udział 
1/3) 

SR1L/00048703/4 18 
38                 
(udział 1/3) 

Łask, obręb 
14 

Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana. 

Brak aktualnego MPZP. 
Według studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego – tereny 
zabudowy mieszkaniowo-
usługowej o niskiej 
intensywności.                            
Dla nieruchomości została 
wydana decyzja                          
o warunkach zabudowy 
dla inwestycji polegającej 
na budowie budynku 
garażowego wraz                          
z podjazdem. 

Przeznaczona 
do sprzedaży                  
w drodze 
przetargu 

5. 316/10 SR1L/00060202/2 971 Orchów Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana. 

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

Przeznaczona 
do sprzedaży                       
w drodze 
przetargu 

6. 316/11 SR1L/00060202/2 1069 Orchów Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana. 

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

Przeznaczona 
do sprzedaży                   
w drodze 
przetargu 

7. 503/5 SR1L/00068037/0 1200  Młynisko      
(obręb 
Bałucz) 

Nieruchomość 
gruntowa (na 
działce znajdują 
się ruiny 
budynku) 

Brak obowiązującego 
MPZP. Według studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego – tereny 
zabudowy mieszkaniowo-
usługowej i zagrodowej o 
niskiej intensywności.                          
Dla nieruchomości została 
wydana decyzja                           
o warunkach zabudowy. 
Zgodnie z decyzją działka 
przeznaczona jest pod 
budowę budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego. 
 

Przeznaczona 
do sprzedaży                  
w drodze 
przetargu 

8. 144/8 SR1L/00037638/7 1720  Wrzeszczewic
e Skrejnia 

Nieruchomość 
gruntowa 

Brak obowiązującego 
MPZP. Dla nieruchomości 
została wydana decyzja                
o warunkach zabudowy. 
Zgodnie z decyzją działka 
przeznaczona jest pod 
budowę budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego. 

Przeznaczona 
do sprzedaży                   
w drodze 
przetargu 

9. 144/9 SR1L/00037638/7 1357 Wrzeszczewic
e Skrejnia 

Nieruchomość 
gruntowa. 
Na terenie 
nieruchomości 
znajduje się słup 
latarni. 

Brak obowiązującego 
MPZP Dla nieruchomości 
została wydana decyzja                
o warunkach zabudowy. 
Zgodnie z decyzją działka 
przeznaczona jest pod 
budowę budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego. 

Przeznaczona 
do sprzedaży                   
w drodze 
przetargu 

10. 144/10 SR1L/00037638/7 2339 Wrzeszczewic
e Skrejnia 

Nieruchomość 
gruntowa.  
Na terenie 
nieruchomości 
znajduje się słup 
latarni. 

Brak obowiązującego 
MPZP. Dla nieruchomości 
została wydana decyzja               
o warunkach zabudowy. 
Zgodnie z decyzją działka 
przeznaczona jest pod 

Przeznaczona 
do sprzedaży                   
w drodze 
przetargu 
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budowę budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego. 
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 Wartość gruntu Opłaty wg stawek 

procentowych 
Terminy 
wnoszenia opłat 

Aktualizacja 
opłat 

Okres umowy Cena nieruchomości Wysokość 
bonifikaty 

1. 214.400 zł ________ _________ _________ ________ 214.400 zł ________ 

2. Działka garażowa-
3.200 zł 
Działka podjazdowa -
6.000 zł (udział 1/3 – 
2.000 zł) 

_________ _________ __________ _________ 7.000 zł + podatek 
VAT 23% _____ 

3. Działka garażowa-
3.200 zł 
Działka podjazdowa -
6.000 zł (udział 1/3 – 
2.000 zł) 

_________ __________ __________ _________ 7.000 zł + podatek 
VAT 23% _____ 

4. Działka garażowa-
3.200 zł 
Działka podjazdowa -
6.000 zł (udział 1/3 – 
2.000 zł) 

_________ __________ __________ _________ 7.000 zł + podatek 
VAT 23% _____ 

5. 44.400 zł _________ __________ __________ _________ 44.400 zł + podatek 
VAT 23% _____ 

6. 48.900 zł _________ __________ __________ _________ 48.900 zł + podatek 
VAT 23% _____ 

7. 35.500 zł _________ _________ _________ _________ 35.500 zł + podatek  
VAT 23% 

_________ 

8. 56.700 zł _________ _________ _________ _________ 56.700 zł + podatek 
VAT 23% 

_________ 

9. 43.800 zł _________ _________ _________ _________ 43.800 zł + podatek 
VAT 23% 

_________ 

10. 73.300 zł _________ _________ _________ _________ 73.300 zł + podatek 
VAT 23% 

_________ 

 
 
   

Burmistrz Łasku 
 
 

Gabriel Szkudlarek 
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