
Z a w i a d o m i e n i e  
 

Wójt Gminy Łuków na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518), podaje 
do publicznej wiadomości: 
 

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy Łuków, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu  
 

Oznaczenie 
nieruchomości 

wg księgi 
wieczystej oraz 

katastru 
nieruchomości 

Miejsce  
położenia 

nieruchomości 

KW nr ewid. 

Pow. 
działki 
w ha 

Opis  
nieruchomości  

Przeznaczenie  
działki zgodnie  
z Miejscowym 

Planem 
Zagospodarowania 

Przestrzennego  
Gminy Łuków  

Cena  
działki 

w zł 
 

(+ 23% VAT) 

 
 
 

Uwagi 
 

632/34 1,5001 

 
 

328 200,00 
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632/35 1,5000 

Nieruchomości niezabudowane o regularnym kształcie, zbliżonym 
do prostokąta, położone w peryferyjnej części miejscowości, 
w obrębie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. Działka nr 632/35 przylega od strony południowej 
do urządzonej drogi z nawierzchnią z kostki brukowej, która 
dochodzi do urządzonej drogi Łazy – Jeziory oraz do bocznej 

urządzonej drogi wewnętrznej. Działka nr 632/34 przylega 
do bocznej urządzonej drogi wewnętrznej, od północy 

nieruchomość graniczy z drogą publiczną o nawierzchni 
gruntowej. Nieruchomości stanowią działki placu do zabudowy, 
wcześniej użytkowane jako grunt orny, aktualnie nieużytkowane, 
porośnięte chwastami. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości 

rolne, nieruchomości niezabudowane i zabudowane. 
Urządzenia infrastruktury komunalnej terenu: instalacja 
wodociągowa, energia elektryczna, telefoniczna, gazowa 

i kanalizacyjna. 

teren obiektów 
przemysłowych 
i usługowych 
(P, U -17-4) 

 
 
 

349 600,00 

Przedsięwzięcie, 
realizowane 

przez 
przedsiębiorcę 

na terenie 
będącym 

przedmiotem 
przetargu, musi 
posiadać cechy 
innowacyjności 

procesowej 
lub produktowej, 

potwierdzone 
stosownym 

zaświadczeniem 
jednostki 
naukowej. 

 

                                                                                                                            
                                                                                                                           WÓJT 

                                                                                                                          GMINY ŁUKÓW 
                                                                                                                             /-/ mgr Mariusz Osiak 

 
Ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. 
 
 
Łuków, dnia 29 września 2014 r.  


