
ZARZĄDZENIE NR 66/2023 
BURMISTRZA ŁASKU 

z dnia 14 marca 2023 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze przetargu, poza przetargiem, do oddania w najem i w użyczenie; 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 344) Burmistrz Łasku zarządza, co następuje: 

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargu poł. w Łasku w obrębie 15, w obrębie 5, we Wrzeszczewicach Skrejnia i w Młynisku obręb Bałucz, 
poza przetargiem poł. w Woli Stryjewskiej, do oddania w najem poł. w Łasku przy ul. Warszawskiej 42 oraz do 
oddania w użyczenie części nieruchomości poł. w Łasku w obrębie 12. 

§ 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 14.03.2023 r. do 04.04.2023 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni, tj. od 14.03.2023 r. do 25.04.2023 r. 

§ 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 Nr 1 do zarządzenia Nr 66/2023 

Burmistrza Łasku 

z dnia 14 marca 2023 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, poza przetargiem, do oddania w najem i w użyczenie; 

Lp. Nr ewidencyjny nieruchomości 
Oznaczenie                         

w księdze wieczystej 
KW Nr 

Powierzchnia   w m² Położenie 
nieruchomości Opis        nieruchomości Przeznaczenie 

w planie miejscowym 
Przeznaczenie 
nieruchomości 

1.   29/6 
32/6 

SR1L/00070502/8 701 
739 

Łask, obręb 15 Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana.   

Tereny zabudowy usługowo-
mieszkaniowej symbol U-MN. 

Przeznaczona do sprzedaży                 
w drodze przetargu 

2. 256 SR1L/00071592/2 1294 Łask, obręb 5,                    
przy ul. Swojskiej 

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana, 
zadrzewiona. 
Nieruchomość znajduje się 
na obszarze objętym 
rewitalizacją. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
symbol 20MN. Granica Zespołu 
Przyrodniczo-Krajobrazowego 
„Dolina Grabi”, granica ochrony 
układu urbanistycznego wpisanego 
do wojewódzkiej ewidencji 
zabytków.                       

Przeznaczona do sprzedaży                            
w drodze przetargu 

3. 144/8 SR1L/00037638/7 1720 Wrzeszczewice 
Skrejnia 

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana. 

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 

4. 144/9 SR1L/00037638/7 1357 Wrzeszczewice 
Skrejnia 

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana. 
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 

5. 144/10 SR1L/00037638/7 2339 Wrzeszczewice 
Skrejnia 

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana. 
Na terenie nieruchomości 
znajduje się słup latarni. 

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

Przeznaczona do sprzedaży                             
w drodze przetargu 
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przeznaczona jest  pod budowę 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego. 
 

6. 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 

7. 241/2 SR1L/00060411/0 103 Wola Stryjewska Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana. Na jej 
terenie, wzdłuż drogi 
zlokalizowana jest 
napowietrzna linia 
elektroenergetyczna niskiego 
napięcia 0,4 kV. 

Działka nie jest objęta 
obowiązującym MPZP. Według 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
– tereny  zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej i 
zagrodowej  o niskiej 
intensywności.                                             
Nieruchomość przeznaczona                                      
na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości 
przyległej. 

Przeznaczona do sprzedaży 
poza przetargiem 

8. 241/3 SR1L/00060411/0 555 Wola Stryjewska Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana.  Na jej 
terenie,                wzdłuż 
drogi zlokalizowana                  
jest napowietrzna linia 
elektroenergetyczna niskiego 
napięcia 0,4 kV, fragment                
linii napowietrznej średniego 
napięcia 15 kV oraz słupowa 
stacja transformatorowa. 
 
 
 
 

Działka nie jest objęta 
obowiązującym MPZP. Według 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
– tereny  zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej i 
zagrodowej o niskiej 
intensywności.                               
Nieruchomość przeznaczona                                      
na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości 
przyległej. 

Przeznaczona do sprzedaży 
poza przetargiem 

9. 272/3 SR1L/00030837/3 9349 Łask, ul. Warszawska 
42 obręb 14  
/teren targowiska 
miejskiego/  

Lokal o pow. 60m2 Plan stracił ważność . Według 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
– tereny produkcyjne, 
magazynowe, i produkcyjno- 
usługowe.   

Oddaje się w najem na cele 
handlowe, usługowe i 

produkcyjne.  

10. 79/3 
166/1 

SR1L/00053043/7 
SR1L/00009300/4 

5547  
7146 

Łask, obręb 12 Nieruchomość gruntowa 
(akwen wodny) 

Plan stracił ważność Według 
studium uwarunkowań i kierunków 

Oddaje się w użyczenie na 
cele związane z 
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Powierzchnia użyczonego 
terenu wynosi około 4000m2  

zagospodarowania przestrzennego  
– ( dot. działki 79/3)  tereny 
parków, zieleni zurbanizowanej , 
tereny usług handlu oświaty 
administracji, kultury i innych ( 
dot. działki 79/3) ;  
 - tereny zabudowy mieszkaniowo-
usługowej o niskiej intensywności, 
tereny dolinne wykluczone z 
zabudowy, tereny dróg 
tereny usług handlu, oświaty, 
administracji, kultury i innych 
(dot. działki 166/1). 

wędkarstwem  

11 78/1 SR1L/00053043/7 75625 Łask, obręb 12 Nieruchomość gruntowa – 
teren Parku Miejskiego 
(akwen wodny) . 
Powierzchnia użyczonego 
terenu wynos około 5000m2 

Plan stracił ważność Według 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
tereny parków, zieleni 
zurbanizowanej, tereny dróg, 
tereny usług handlu, oświaty, 
administracji, kultury i innych 
 
 
 
 
 
 
 

Oddaje się w użyczenie na 
cele związane z 
wędkarstwem 
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 Wartość gruntu Opłaty wg stawek 
procentowych 

Terminy wnoszenia 
opłat Aktualizacja opłat Okres umowy Cena nieruchomości  

Wysokość bonifikaty 
1. 174.200 zł ________ _________ _________ ________ 174.200 zł + podatek VAT 23% ________ 

2. 187.400 zł _________ _________ _________ _________ 250.000 zł + podatek VAT 23% 
(cena wywoławcza nieruchomości) 

_________ 

3. 56.700 zł _________ _________ _________ _________ 56.700 zł + podatek VAT 23% _________ 

4. 43.800 zł _________ _________ _________ _________ 43.800 zł + podatek VAT 23% _________ 

5. 73.300 zł _________ _________ _________ _________ 73.300 zł + podatek VAT 23% _________ 

6. 35.500 zł _________ _________ _________ _________ 35.500 zł + podatek VAT 23% _________ 

7. 3 100 zł _________ _________ _________ _________ 3 100 zł  _________ 

8. 15 500 zł _________ _________ _________ _________ 15 500 zł  _________ 

9. ________ ________ Do dnia 10-go 
każdego miesiąca  

Stawka czynszu może 
ulec zmianie  

1 rok  300zł +VAT  ________ 

10. ________ ________ ________ ________ 3  lata  ________ ________ 

11. ________ ________ ________ ________ 3 lata  ________ ________ 

 
 

Burmistrz Łasku 
 
 

Gabriel Szkudlarek  
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