
 
Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 175/2021  
Burmistrza Miasta Łuków  
z dnia 6 grudnia 2021 r. 

 
WYKAZ 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Miasta Łuków 
położonych w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej, przy ul. Maryli Wereszczakówny i pomiędzy ul. Siedlecką a ul. Ryszarda Stankiewicza 

 

Lp. 

Oznaczenie nieruchomości 

Powierzch
nia 

działki 

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości 

Termin składania 
wniosków przez 

osoby wymienione 
w art. 34 ust. 1 

pkt 1 i pkt 2 
ustawy 

o gospodarce 
nieruchomościami 

Cena 
nieruchomości 

w zł  
(do poniższych 

cen zostanie 
doliczony 23% 
podatek VAT) 

Uwagi 
Numer księgi 

wieczystej 

Numer 
działki 

w 
ewidencji 
gruntów 

1. LU1U/00002428/9 8517/6 32 m2 

nieruchomość 
niezabudowana 

położona 
w Łukowie 

przy  
ul. Międzyrzeckiej 

wg mpzp  
m. Łuków*- MWS8,  

tj. tereny przeznaczone 
na realizację 
 i utrzymanie 
śródmiejskiej 

zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej  

i usług nieuciążliwych 
w tym hoteli 

do dnia 
18 stycznia 2022 r. 8 640 zł 

Nieruchomość jest przedmiotem umowy 
dzierżawy zawartej na czas określony; do dnia 
zawarcia umowy sprzedaży umowa dzierżawy 

zostanie rozwiązana. 
Przez nieruchomość przebiega czynny 

podziemny przewód elektroenergetyczny 
niskiego napięcia. 

 

2. LU1U/00025725/8 
LU1U/00032768/3 

10825 
6942/2 

469 m2 

102 m2 

nieruchomość 
niezabudowana 

położona 
w Łukowie 

przy  
ul. Maryli 

Wereszczakówny 

wg mpzp m. Łuków** -
MNU15, tj. tereny 
przeznaczone na  

realizację  
i utrzymanie zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej  

i usług nieuciążliwych,  
w tym hoteli 

do dnia 
18 stycznia 2022 r. 142 750 zł - 



 

3. LU1U/00023657/6 5645/8 541 m2 

nieruchomość 
niezabudowana 

położona 
w Łukowie 
pomiędzy  

ul. Siedlecką  
a ul. Ryszarda 
Stankiewicza 

wg mpzp m. Łuków* -
MNU83, tj. tereny 
przeznaczone na  

realizację  
i utrzymanie zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej  

i usług nieuciążliwych,  
w tym hoteli 

do dnia 
18 stycznia 2022 r. 162 300 zł 

Nieruchomość posiada dostęp do drogi 
publicznej od ul. Ryszarda Stankiewicza. 

Przez nieruchomość przebiega czynny 
podziemny przewód wodociągowy ogólny. 

 
* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków przyjęty Uchwałą Nr VI/34/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna ul. Partyzantów ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP (Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z dnia 25 maja 2011 r. Nr 76, poz. 1469). 
**Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków przyjęty Uchwałą Nr VI/35/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowej, terenem PKP, ul. Warszawską, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. 700-lecia i ul. Świderską z wyłączeniem działek  
Nr 7558/4 i Nr 7558/5 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 25 maja 2011 r.  Nr 76, poz. 1470). 
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