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O G Ł O S Z E N I E 

Wójt Gminy Łuków  
 

działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze 

zm.), stosownie do § 3 ust. 2 Uchwały Nr XV/118/2015 Rady Gminy Łuków z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  

i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Łuków oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony  

i Zarządzenia Nr 0050.49.2021 Wójta Gminy Łuków z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w miejscowości Świdry. 

 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Świdry 

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – nie występują. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do 

pełnych dziesiątek złotych.      

Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2021 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Łuków ul. Świderska 12, 21-400 Łuków w sali konferencyjnej urzędu.  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium PLN z podaniem imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania wpłacającego w przypadku  

firm nazwy i siedziby firmy, miejscowości i numeru działki, której licytacja dotyczy, w wysokości podanej wyżej na konto Urzędu Gminy Łuków  

Nr:  13 9204 0001 0021 3976 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Łukowie  w terminie do dnia 25.10.2021 r. (wpłata wadium w formie przelewu bankowego winna 
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Działka o nierównej powierzchni spowodowanej 

wcześniejszym wydobyciem piasku. Od lat 

nieużytkowana, porośnięta samosiewem drzew 

liściastych, w tym: akcji, brzozy, osiki. 

Nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta, od 

północy przylega do gruntowej drogi dojazdowej 

porośniętej samosiewem drzew w części 

przylegającej do działki. W sąsiedztwie 

nieruchomości rolne, użytkowane jako grunty orne, 

w dalszym sąsiedztwie las. Brak dostępu do urządzeń 

infrastruktury komunalnej terenu. Dostępność 

komunikacyjna słaba. Działka sklasyfikowana w 

ewidencji gruntów jako grunty orne i grunty rolne 

zadrzewione i zakrzewione. Opis użytku: RV – 

0,0300 ha oraz Lzr-RV – 0,4800 ha 

Działka w całości znajduje się w terenie rolniczym 

(R-30-56) 
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być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 25.10.2021r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. W przypadku wpłaty wadium w 

kasie banku, za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub innego podmiotu świadczącego niniejsze usługi, należy doliczyć koszty obsługi niniejszej operacji). 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z 

podatku VAT. 

 

Z uwagi na fakt, że przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu 

ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655). W przypadku nabycia nieruchomości przez inną osobę niż rolnik indywidualny, a także w przypadku gdy 

nabywca jest rolnikiem indywidualnym w rozumieniu tej ustawy, jednak  nie jest zamieszkały na terenie gminy Łuków lub na terenie gminy graniczącej 

z gminą Łuków, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu.  

 

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dowód wpłaty wadium z określeniem danych jak wyżej oraz w przypadku:  

1. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu okazują komisji przetargowej w dniu przetargu dokument stwierdzający tożsamość. 

2. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, winna ona złożyć oświadczenie co do obowiązującego w 

małżeństwie ustroju majątkowego oraz oświadczenie określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości. 

a) Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie: 

− Stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo 

− Przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. 

z 2020r., poz. 1359) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu; zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie  

pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy. 

b) jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie: 

− Wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo 

− odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo 

− pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi 

notarialnie. 

3. Uczestnicy będący spółkami prawa handlowego lub innymi osobami prawnymi, zobowiązani są do przedłożenia dokumentów uprawniających do nabycia 

nieruchomości tj.: 

− odpis z KRS (oryginał, poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia lub dokument, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 112  ze zm.). Załączony odpis z KRS powinien być wydany nie wcześniej niż na 

trzy miesiące przed datą przetargu ustaloną w ogłoszeniu. Do odpisu powinno być dołączone oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji 

uczestnika przetargu, że od daty wydania odpisu z rejestru dane w nim zawarte nie uległy zmianie. 

− Uchwały właściwego organu wyrażającej zgodę na nabycie nieruchomości (oryginał lub kserokopia poświadczona notarialnie). 

4. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest konsorcjum, holding lub grupa podmiotów gospodarczych nie będących osobą prawną w rozumieniu przepisów prawa 

polskiego, to wówczas za uczestnika przetargu będzie się uważać osobę wskazaną przez pozostałych członków konsorcjum, holdingu lub grupy podmiotów 

gospodarczych stosownymi pełnomocnictwami i wpłacającą w imieniu wszystkich wadium. 

5. Cudzoziemcy chcący nabyć nieruchomość winni legitymować się w dniu przetargu zezwoleniem lub promesą zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

pod rygorem niedopuszczenia ich do przetargu. Powyższe nie dotyczy cudzoziemców zwolnionych z tego obowiązku z mocy  ustawy z dnia 24 marca 
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1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców / Dz.U. z 2017r., poz. 2278/. Z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz 

przysięgły.  

6. Uczestnicy przetargu biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w formie notarialnej lub w 

formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale. 

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia. W razie uchylania się przez tę osobę od zawarcia umowy 

w dniu ustalonym przez organizatora przetargu (podanym w zawiadomieniu) lub gdy nie dojdzie do umowy z braku zgody współmałżonka, wpłacone wadium 

ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, 

jednak nie później niż 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 

wywoławczej.  

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Geodezyjne okazanie granic sprzedawanych nieruchomości jest możliwe na koszt i 

wniosek osoby zainteresowanej po uprzednim opłaceniu  kosztów  geodety. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z 

przedmiotem przetargu. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. 

W przypadku konieczności wycinki drzew lub krzewów (wycinka we własnym zakresie i na własny koszt) należy stosować przepisy ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.). W przypadku konieczności niwelacji terenu należy wykonać ją we własnym zakresie i 

na własny koszt. Uporządkowanie terenu we własnym zakresie i na własny koszt. 

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy przed notariuszem. 

Cena sprzedaży podlega zapłacie jednorazowej nie później niż dzień przed datą zawarcia umowy przenoszącej własność.  

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomieni przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 21 

dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  

Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu.  

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem własności nieruchomości.  

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej 

wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Łuków, na stronie internetowej Gminy oraz ogłoszenie w prasie.  

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki i Przedsiębiorczości Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, pok. nr 38 oraz pod 

numerem tel./0-25/ 798 24 39 wew. 138.             

 

 
         WÓJT 

GMINY ŁUKÓW 

               /-/ mgr Mariusz Osiak 
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