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        Załącznik do Uchwały Nr 42 / 106 /2019  

Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 11 września 2019 r.  

REGULAMIN 

rokowań na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Łukowie, stanowiącej własność Powiatu Łukowskiego. 

 

 

 

§ 1. 
1. Rokowania przeprowadza się po obwieszczeniu ogłoszenia o rokowaniach które zawiera 

następujące dane :  

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; 

2) powierzchnię nieruchomości; 

3) opis nieruchomości; 

4) przeznaczenia nieruchomości i sposób jej zagospodarowania,  

5) terminu zagospodarowania sprzedawanej nieruchomości.  

6) cenie wywoławczej; 

7) obciążeniach nieruchomości; 

8) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość; 

9) terminach przeprowadzonych przetargów; 

10) możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach; 

11) terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań; 

12) terminie i miejscu przeprowadzenia rokowań; 

13) terminie, miejscu wpłaty oraz o wysokości zaliczki  w PLN,  z podaniem tytułu  wpłaty 
,,zaliczka – rokowania Piłsudskiego 22”, pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku 

uchylenia się od zawarcia umowy; 

14) skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;  

15) zastrzeżeniu, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania 

nabywcy nieruchomości. 

 

2. Rokowania przeprowadzi Komisja do przeprowadzenia  rokowań, zwana dalej ,,Komisją”. 

powołana uchwałą Zarządu Powiatu nr 42/106/2019 z dnia 11.09.2019r. w sprawie zbycia   

nieruchomości, oraz powołania komisji do przeprowadzenia rokowań  i  uchwalenia regulaminu 

rokowań.  

3. Komisja rozpocznie działalność z dniem powołania. Pracą komisji kieruje Przewodniczący 

Komisji.  

4. Komisja zakończy swoją działalność w dniu podpisania protokołu stanowiącego podstawę 

zawarcia umowy sprzedaży.  

5. Komisja prowadzi rokowania zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 

września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości oraz niniejszego regulaminu.  

 

 

§ 2. 
Przedmiotem rokowań jest nieruchomość zabudowana wolnostojącym, dwukondygnacyjnym 

budynkiem, stanowiąca własność Powiatu Łukowskiego, położona w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 

22, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 8450/6 o pow. 0,0351 ha, dla której 

prowadzona jest księga wieczysta Kw LU1U/00067907/4. 
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§ 3. 

1. W rokowaniach na daną nieruchomość mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które 

wpłaciły gotówką na  konto Starostwa Powiatowego w Łukowie nr: 

 94 9206 0009 0004 9546 2000 0610 zaliczkę w PLN w wysokości 60.000,00 zł w terminie 

określonym w ogłoszeniu o rokowaniach .  

2. Za datę wpłaty zaliczki uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Starostwa 

Powiatowego w Łukowie.  

3. Na dowodzie wpłaty zaliczki należy umieścić zapis wskazujący imię i nazwisko, adres 

zamieszkania wpłacającego oraz tytuł wpłaty ,,zaliczka – rokowania Piłsudskiego 22”. 

4. Nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem podanej daty rokowań Komisja sprawdza 

dokonane wpłaty  zaliczki i sporządzi ich wykaz.  

5. Dane odnośnie wpłaconych zaliczek stanowią tajemnicę służbową, do czasu otwarcia rokowań.  

6. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 

obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia 

się z obowiązku wniesienia zaliczki w wyznaczonym w ogłoszeniu o rokowaniach terminie, jeżeli 

zgłoszą uczestnictwo w rokowaniach, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji 

potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi 

granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej 

wysokości zaliczki ustalonej w razie uchylenia się od zawarcia umowy.  

 

§ 4. 

1. Zgłoszenia udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 

dni przed wyznaczonym, w ogłoszeniu o rokowaniach, terminem rokowań. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać: 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba 

prawna lub inny podmiot; 

2) datę sporządzenia zgłoszenia; 

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te 

warunki bez zastrzeżeń; 

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty; 

5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań jeżeli zostaną one 

podane w ogłoszeniu o rokowaniach. 
3. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące 

podstawę do zwolnienia z tego obowiązku w przypadku o którym mowa w §3 pkt 6. 

 

 

§ 5. 

Stosownie do art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego odpłatne nabycie nieruchomości 

wymaga zgody współmałżonka, która powinna być wyrażona w stosownej formie wymaganej 

przez notariusza najpóźniej przy zawieraniu aktu notarialnego nabycia nieruchomości.  

 

 

§ 6. 
1. Przewodniczący Komisji :  

1) po otwarciu rokowań przed ich rozpoczęciem zarządza odczytanie regulaminu rokowań,  

2) podaje do wiadomości uczestników rokowań dane o sprzedawanej nieruchomości poprzez 

podanie:  

a) oznaczenia nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,  

b) powierzchni nieruchomości,  
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c) opisu nieruchomości,  

d) przeznaczenia nieruchomości i sposobu jej zagospodarowania,  

e) terminu zagospodarowania sprzedawanej nieruchomości.  

f) cenie wywoławczej nieruchomości, 

g) obciążeniach nieruchomości, 

h) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość, 

i) terminach przeprowadzonych przetargów, 

3) imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły zaliczkę lub zostały zwolnione z 

tego obowiązku zgodnie z § 3 ust. 6, oraz zostały dopuszczone do rokowań.  

4) informuje o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,  

5) informuje, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania 

nabywcy nieruchomości. 

 

§ 7. 

1.Przy przeprowadzeniu rokowań Komisja  w obecności uczestników: 

 1) podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłaty zaliczki lub dowody 

stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, 

2) otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich 

treści uczestnikom, 

3) sprawdza tożsamość uczestników rokowań, 

4) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań 

5) ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań. 

2. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, 

których zgłoszenia: 

1) nie odpowiadają warunkom rokowań, 

2) zostały złożone po wyznaczonym terminie, 

3) nie zawierają danych wymienionych w § 4 ust. 2 lub dane te są niekompletne oraz nie 

zawierają kopii dowodu wpłaty zaliczki lub dowodów stanowiących podstawę do zwolnienia z 

tego obowiązku. 

4) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co moich treści. 

3. Uczestnicy winni przedstawić Komisji  przed rozpoczęciem rokowań: 

1) osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport), chyba że są 

osobiście znani Komisji, (co zaznacza się w protokole),  

2) osoby prawne: dowody jak w pkt 1 i  podać aktualny numer właściwego rejestru  oraz  złożyć 

upoważnienie udzielone przez właściwy organ tej osoby do działania w jej imieniu, o ile nie 

działa jej organ do tego upoważniony,  

3) pełnomocnicy - dowody jak w  ust.3  pkt 1 oraz pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu 

w imieniu mocodawcy (w formie pisemnej) z podpisem poświadczonym przez notariusza lub 

gminę /miasto/,  

4. Nie przedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 3, przez osobę nieznaną 

Komisji, skutkować będzie jej wykluczeniem z rokowań.  

5. Po wykonaniu czynności o których mowa w ust. 1-2 Przewodniczący, po uzgodnieniu z 

Komisją , wymienia osoby dopuszczone do części ustnej rokowań. 

6. Komisja  przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do 

zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób 

zakwalifikowanych do udziału w tej części. 

7. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie 

mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu. 
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8. Podczas rokowań na sali mogą być widzowie, którzy powinni zajmować inne miejsca niż 

osoby, które biorą udział w rokowaniach.  

9. Przewodniczący za zgodą Komisji może zarządzić usunięcie z sali widzów jeżeli będzie 

występował brak miejsc lub widzowie będą zakłócali porządek lub spokój na sali.  

 

 

§ 8. 
Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające 

warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.  

 

§ 9. 
 

1.Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań Komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie 

wybiera nabywcy, zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może 

zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami. 

3. Z przeprowadzonych rokowań Przewodniczący Komisji sporządza protokół. 

4. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu. 

5. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o ich wyniku bezpośrednio 

po ich zamknięciu. 

 

 

§ 10. 
1. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny 

sprzedaży.  

 

 

§ 11. 

1. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie niezwłocznie zwrócona przelewem na 

wskazane przez nich konto lub inny, dogodny dla wpłacającego sposób, nie później niż przed 

upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub zamknięcia rokowań.  

2. Zaliczka zwracana jest bez jakiegokolwiek oprocentowania (odsetek) i nie podlega waloryzacji.  

 

§ 12. 
1.Przewodniczacy Komisji do przeprowadzenia rokowań sporządza w 3 jednobrzmiących 

egzemplarzach protokół z rokowań, w którym określa informacje podające:  

- termin, miejsce rokowań,  

- oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań według księgi wieczystej /katastru 

nieruchomości/,  

- obciążeniach nieruchomości,  

- zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,  

- wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez uczestników rokowań,  

- wykaz osób dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w rokowaniach wraz z 

uzasadnieniem,  

- cenę wywoławczą nieruchomości oraz najwyższą cenę osiągniętą w rokowaniach,  

- uzasadnienie rozstrzygnięć podjętych przez Komisję ,  

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę osoby wyłonionej w rokowaniach 

jako nabywcę nieruchomości.  

- imiona i nazwiska Przewodniczącego i członków Komisji.  

- datę sporządzenia protokołu.  
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2. Protokół z przeprowadzonych rokowań podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz 

osoba wyłoniona w rokowaniach jako nabywca nieruchomości.  

3. Wygrywający rokowania otrzymuje jeden egzemplarz protokołu, który stanowi podstawę 

zawarcia aktu notarialnego.  

 

 

§ 13. 
1. Nie później niż w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań uczestnik, który je wygrał 

zostanie pisemnie zawiadomiony o terminie i miejscu sporządzenia aktu notarialnego. 

Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.  

2. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do przedłożenia wszystkich 

wymaganych dokumentów, które zostaną uznane przez notariusza dokonującego czynności za 

niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.  

3.  Niedostarczenie  dokumentów o których mowa w ust. 2  oraz brak zapłaty w terminie  kwoty  

o której mowa w § 14   jest równoznaczne z nieprzystąpieniem bez usprawiedliwienia do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.  

4. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 informuje się osobę nabywcy, że jeżeli : 

1) nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym 

w zawiadomieniu, bądź 

2) nie  przedłoży wszystkich  wymaganych dokumentów, które zostaną uznane przez 

notariusza, lub nie dokona zapłaty zgodnie z §14, 

Powiat Łukowski  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka  podlega zwrotowi 

po potrąceniu  wszystkich  kosztów Powiatu Łukowskiego  związanych z ogłoszeniem,  

rokowaniami i działaniami związanymi  z przygotowywaniem aktu notarialnego  będących 

następstwem  uchylenia się nabywcy  od zawarcia umowy.  

 

§ 14. 
Wygrywający rokowania zobowiązany jest zapłacić ustaloną w nich cenę sprzedaży 

nieruchomości pomniejszoną o wpłaconą zaliczkę  najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu 

notarialnego, na wyżej  wskazany rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Łukowie.  

 

§ 15. 
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 

24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.  

 

 

§ 16. 
Wszystkie koszty nabycia, opłaty i podatki ponosi kupujący nieruchomość.  

 

 

§ 17. 
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg 

wieczystych prowadzonych przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie. 

Okazanie granic sprzedawanych nieruchomości jest możliwe na koszt i wniosek nabywcy.  

 

§ 18. 

Zarząd Powiatu Łukowskiego może z ważnych  powodów rokowania odwołać lub je unieważnić. 
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§ 19. 

1. Uczestnik rokowań może zaskarżyć czynności związane z ich przeprowadzeniem do Zarządu 

Powiatu Łukowskiego. Skarga winna być wniesiona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku 

rokowań.  

2. Zarząd Powiatu Łukowskiego rozpatrzy skargę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

3. Do czasu rozpatrzenia skargi wstrzymane zostają czynności związane ze zbyciem 

nieruchomości.  

4. Zarząd Powiatu Łukowskiego może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności 

rokowań lub unieważnić rokowania albo uznać skargę za niezasadną.  

5. O sposobie rozstrzygnięcia skargi Zarząd Powiatu Łukowskiego zawiadamia skarżącego 

i wywiesza w swojej siedzibie niezwłocznie na okres 7 dni stosowną informację.  

 

§ 20. 
W sprawach nie uregulowanych regulaminem stosuje się przepisy : 

1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2147 z późn.zm.), 

2) ustawy z dnia 25 lutego  1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy( Dz. U. z 2017r. poz. 682 z 

późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U.  

z  2017r. poz.  2278 z późn.zm.)., rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 

2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).  
 

  

 

S T A R O S T A 

/-/ Dariusz Szustek 


