
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 o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity z 2020 

r. Dz.U., poz. 1990 ze zm.) stosownie do Uchwała Nr XXXVII/265/2021 Rady Gminy Łuków z dnia 31 maja 2021 r., w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łuków w miejscowości Jadwisin podaje do publicznej 

wiadomości: 

 

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

ustnego nieograniczonego  
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Nieruchomość gruntowa  niezabudowana z 

pozostałościami po dawnym siedlisku o kształcie 

regularnym zbliżonym do prostokąta. Działka 

nieużytkowana, porośnięta roślinnością trawiastą  

i samosiewami krzewów i drzew oraz zdziczałymi 

drzewami owocowymi. W części zachodniej uprawa 

polowa. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z 

zabudową mieszkaniową i zagrodową oraz grunty orne. 

Działka od północnego wschodu przylega do skrzyżowania 

urządzonej drogi  gminnej z drogą gruntową. Urządzenia 

infrastruktury komunalnej terenu: wodociąg, energia 

elektryczna (słup przyłącza posadowiony w narożniku 

działki). Dostępność komunikacyjna  - dobra, wjazd 

bezpośrednio z drogi gminnej. 

teren zabudowy  

usługowej 

 [U-10-15 ] oraz w terenie 

komunikacji – droga gminna (KD-

D-10-1) 

145 000,00 zł 
sprzedaż w drodze 

przetargu 

 

 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 1997r.o gospodarce nieruchomościami, na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

 

                                               WÓJT 

GMINY ŁUKÓW 

                                             /-/ mgr Mariusz Osiak 

                                                              
 

Łuków, dnia 2 czerwca 2021 r.  


