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INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA I ZAWARCIA UMOWY 

 

Starosta Łęczyński informuje, że zamówienie pod nazwą: 
 

1) „Sporządzenie opinii w formie  operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości 
odszkodowania za powstałe szkody (w tym szkody wynikające ze zmniejszenia 
wartości nieruchomości) w związku z wydaniem przez Starostę Łęczyńskiego decyzji 
administracyjnych ograniczających sposób korzystania z części nieruchomości z uwagi 
na realizację przez Inwestora celu publicznego. Wykaz nieruchomości stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego zlecenia (4 działki)”, zostało udzielone: Łukaszowi 
Sobczakowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą LIMAS Wycena 
Nieruchomości Łukasz Sobczak Spiczyn 16A 21-077 Spiczyn, za cenę 4 000,00 zł 
brutto (słownie: cztery tysiące złotych) oraz zawarto umowę na jego wykonanie. 

2) „Sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości 
odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Powiat Łęczyński pod 
drogę powiatową w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), położoną w Brzezinach, 
gm. Puchaczów, oznaczoną  w obrębie ewidencyjnym 3 – Brzeziny nr 241/3 o pow. 
0,0724 ha, z chwilą gdy decyzja Wójta Gminy Puchaczów  z dn. 26.03.2020 r. znak 
PGM.6831.3.2020 stała się ostateczna”, zostało udzielone: Jakubowi Salukowi 
prowadzącemu Działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Rzeczoznawcy 
Majątkowego Jakub Saluk ul. Laurowa 20/1 20-153 Lublin, za cenę 980,00 zł 
brutto (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt złotych) oraz zawarto umowę na jego 
wykonanie, 

3) Sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości ceny 
za nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa, celem sprzedaży, położonej                  
w Podgłębokiem, oznaczonej  w obrębie ewidencyjnym 17 – Podgłębokie nr: 309/1 o 
pow. 0,0110 ha, dla której Sąd Rejonowy we Włodawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr LU1W/00008265/1, zostało udzielone: Jakubowi 
Salukowi prowadzącemu Działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria 
Rzeczoznawcy Majątkowego Jakub Saluk ul. Laurowa 20/1 20-153 Lublin, za cenę 
980,00 zł brutto (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt złotych) oraz zawarto umowę na 
jego wykonanie. 

 

 
 


