
                    Łuków, dnia 12 września 2019r. 

O G Ł O S Z E N I E 

Zarząd Powiatu Łukowskiego działając na podstawie art. 38, art.40 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018, poz. 2204 z późn.zm.), art.5 ust.1 pkt 1  

i art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018, poz. 2174 z późn.zm.), 

OGŁASZA ROKOWANIA  

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Łukowskiego, położonej w  Łukowie 

 
Miejsce 

położenia 
nieruchomości 

 
Opis nieruchomości, oznaczenie księgi 

wieczystej,  

 
Oznaczenie 

nieruchomości 
według ewidencji 

gruntów i 
budynków 

 
Powierzchnia 
działki w ha 

 
Przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i 

sposób jej zagospodarowania, obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których 
przedmiotem jest nieruchomość 

 
Cena wywoławcza 
nieruchomości w zł 

Wysokość zaliczki 
pobieranej tytułem 

zabezpieczenia kosztów  
w przypadku uchylenia się od 
zawarcia umowy w wysokości 

w zł 
 

Terminy 
przeprowadzony
ch przetargów 
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Nieruchomość położona w Łukowie w centralnej 
części miasta – przy ul. Piłsudskiego 22. Działka 
gruntu o kształcie regularnym, zabudowana 
wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynkiem o 
konstrukcji drewnianej, częściowo ogrodzona. 
Urządzeni techniczne i komunalne to: woda, energia 
elektryczna, kanalizacja, gaz telefon. Sąsiedztwo 
stanowią nieruchomości zabudowane budynkami 
handlowo- usługowymi. Nieruchomość wpisana do 
Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Łuków – nr 
karty155/1766,księga wieczysta LU1U/00067907/4 

 
 
 
 
 
 
 

Działka nr 
8450/6 

 
 
 
 
 
 
 

0,0351 

 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków, dla terenu położonego 
pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. 
Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP” uchwalonym 
Uchwałą Nr VI/34/2011 Rady Miasta  Łuków z dnia 8 marca 2011r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego  
z dnia 25 maja 2011r. Nr 76, poz. 1469) dz. nr 8450/6 znajduje się w terenie przeznaczonym na 
realizację i utrzymanie zabudowy usług nieuciążliwych, w tym hoteli i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem „UNN1” oraz w terenie przeznaczonym 
na utrzymanie i realizację drogi publicznej klasy drogi głównej, oznaczonym na rysunku planu 
symbolem „KDG2”. 

 
 
 
 
 
 

600.000,00 

 
 
 
 
 
 

60.000,00  

 
 
I przetarg ustny 
nieograniczony 
19.10.2018r. 
 
 
 
II przetarg ustny 
nieograniczony 
12.04.2019r. 

 

Rokowania  odbędą  się w dniu 30.09.2019 r.  o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków 

Zgłoszenia udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym w ogłoszeniu o rokowaniach terminem rokowań. 
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłata zaliczki w PLN, z podaniem imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania wpłacającego (w przypadku firmy nazwy i siedziby firmy) wraz z określeniem nieruchomości podanej w tabeli jak 

wyżej, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Łukowie, Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie, nr rachunku 94 9206 0009 0004 9546 2000 0610 w terminie nie później niż na trzy dni przed datą rozpoczęcia rokowań  

(DECYDUJE DATA WPŁYWU ŚRODKÓW NA KONTO STAROSTWA!!!). Na dowodzie wpłaty zaliczki należy umieścić zapis wskazujący imię i nazwisko, adres zamieszkania wpłacającego oraz tytuł wpłaty ,,zaliczka – 

rokowania Piłsudskiego 22”. 

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. 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku. 
Cudzoziemcy chcący nabyć nieruchomość winni legitymować się w dniu przetargu zezwoleniem lub promesą zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, pod rygorem niedopuszczenia ich do przetargu. Powyższe nie dotyczy cudzoziemców zwolnionych z tego obowiązku z mocy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017r. 
poz. 2278). 
Osoby przystępujące do rokowań winny posiadać dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), a w przypadku pełnomocnika dodatkowo pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym przez notariusza lub gminę. 
Przedstawiciel osoby prawnej zgłaszający udział w rokowaniach ponadto obowiązany jest 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,  
 Szczegółowe warunki rokowań określone są w regulaminie dostępnym w Starostwie Powiatowym w Łukowie i na stronie internetowej urzędu, który odczytany zostanie w dniu przeprowadzenia rokowań. 
Zaliczka wpłacona przez osobę, która wygra rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia. W razie uchylania się przez wygrywającego rokowania od zawarcia umowy lub gdy nie dojdzie do umowy z braku zgody współmałżonka, 
albo nie uzyskania prawem wymaganych zezwoleń w przypadku cudzoziemca, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub 
zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. 
Rokowania są jest ważne chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. 
Wygrywający rokowania jest obowiązany zapłacić ustaloną w rokowaniach cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłaconą zaliczkę najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego na wskazany rachunek 
bankowy Starostwa Powiatowego w Łukowie. 
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych. Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego. Cena sprzedaży podlega zapłacie 
jednorazowej najpóźniej na trzy dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony przez organizatora rokowań najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia rokowań. Termin i miejsce zawarcia aktu notarialnego ustala organizator rokowań. Nabywca nieruchomości ponosi wszelki opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem własności 
nieruchomości. 
Zastrzega się prawo odwołania rokowań jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łukowie, na stronie 
internetowej starostwa, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łuków, Urzędu Gminy Łuków oraz ogłoszenie w prasie. 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, pok.54, tel. 25 798 22 03 wew.277 
Ogłoszono: tablica ogłoszeń, strona internetowa i BIP Starostwa Powiatowego w Łukowie, tablice ogłoszeń Urzędu Miasta Łuków, Urzędu Gminy Łuków, wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach  w „ Dzienniku Gazecie Prawnej” 

                         S T A R O S T A 

                                / - /  Dariusz Szustek 



 

 


