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

 
Wójt Gminy Łuków na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1990 ze zm.) stosownie do § 4 ust. 1 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 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łuków przeznaczonych do sprzedaży.  

 

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność komunalną Gminy Łuków, przeznaczoną do sprzedaży 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 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

 

 

 
WÓJT 

GMINY ŁUKÓW 

/-/ mgr Mariusz Osiak 

 

                                      
Łuków, dnia 28 czerwca 2021 r.  
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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 dalszej 

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. 

Działka w całości 

znajduje się w terenie 

rolniczym (R-30-56) 
 5 500,00 zł 

 

Sprzedaż w drodze 

przetargu 


