
 

PROJEKT 
ZARZĄDZENIE Nr 145/2022 

Burmistrza Miasta Łuków 
z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

 
 

w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości  
stanowiącej własność Miasta Łuków położonej w Łukowie  

pomiędzy ul. Siedlecką a ul. Ryszarda Stankiewicza 
 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 25 ust. 1 oraz na podstawie art. 13  
ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) i na podstawie Uchwały  
Nr XLVII/345/2021 Rady Miasta Łuków z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie pomiędzy ul. Siedlecką a ul. Ryszarda Stankiewicza, 
zarządzam co następuje: 
 

§ 1. 
Sprzedać w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomość stanowiącą 

własność Miasta Łuków położoną w Łukowie pomiędzy ul. Siedlecką a ul. Ryszarda Stankiewicza, 
oznaczoną jako działka Nr 5645/8 o pow. 541 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00023657/6, wykazaną w Załączniku 
Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 
Przyjąć regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego stanowiący Załącznik Nr 2 

do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3. 
Wyznaczyć termin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 

wykazanej w §1 na dzień 11 października 2022 r. 
 

§ 4. 
Ogłoszenie o przetargu zamieścić na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy 

ul. Piłsudskiego 17, rozplakatować na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Łuków oraz 
opublikować na stronie internetowej Urzędu Miasta Łuków i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu umieścić we „Wspólnocie Łukowskiej”. 
 

§ 5. 
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Łuków. 
 

§ 6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

Burmistrz Miasta Łuków 

/-/ Piotr Płudowski 
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