
PROJEKT  

 

ZARZĄDZENIE Nr 63/2021 

Burmistrza Miasta Łuków 

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży  

oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z póź. zm.) 

oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVI/283/2021 Rady Miasta Łuków z dnia 25 lutego 

2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie  

przy ul. Nowogródek oraz Uchwały Nr XXXVIII/293/2021 Rady Miasta Łuków z dnia 25 

marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie 

przy Alejach Ryszarda Kaczorowskiego, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomość stanowiącą własność Miasta Łuków na podstawie Uchwały Rady Miasta 

Łuków Nr XXVIII/219/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie scalenia i podziału 

nieruchomości położonych w Łukowie u zbiegu ul. Nowogródek, Pana Tadeusza  

i Cegielnianej, położoną w Łukowie przy ul. Nowogródek oznaczoną jako działka Nr 11179  

o pow. 1111 m2. 

 

§ 2. 

 

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomość stanowiącą własność Miasta Łuków położoną w Łukowie przy ul. Pana 

Tadeusza składającą się z działek Nr 6899/11 o pow. 748 m2, dla której V Wydział Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą  

Nr LU1U/00026866/5 i Nr 6899/13 o pow. 90 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych 

Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00032768/3. 

 

§ 3. 

 

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomość stanowiącą własność Miasta Łuków położoną w Łukowie przy Alejach 

Ryszarda Kaczorowskiego, składającą się z działek Nr 7053/17 o pow. 888 m2 i Nr 7064/7  

o pow. 694 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie 

prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00023996/4. 

 

§ 4. 

 

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

wymienionych w §1– §3 i opisanych w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 



§ 5. 

 

Wykaz, o którym mowa w §3 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 przez okres 21 dni, tj. od dnia 20 kwietnia 2021 r.  

do dnia 11 maja 2021 r., a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej 

wiadomości poprzez ogłoszenie we „Wspólnocie Łukowskiej” oraz poprzez obwieszczenie na 

terenie miasta Łuków, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Łuków. 

 

§ 6. 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Łuków. 

 

§ 7. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta Łuków 

/-/Piotr Płudowski 


