
Załącznik do ogłoszenia o ustnym przetargu na sprzedaż udziałów Gminy Lublin związanych z pomieszczeniami położonymi w Lublinie przy
ul. Staszica 8 przeznaczonymi na poprawę warunków zagospodarowania lokali przyległych, ograniczonym do właścicieli lokali sąsiednich

na tych samych kondygnacjach, co pomieszczenia związane z udziałami będącymi przedmiotem niniejszego przetargu

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości

Opis nieruchomości Wysokość 
wadium

Cena 
wywoławcza

1. Udział w wysokości 
1288/101118 związany z

pomieszczeniem
położonym

w Lublinie przy
ul. Staszica 8/4a
o pow. 12,88 m²

(Obr. 36, ark. 2, dz. 35/1)
LU1I/00037946/9

Niewydzielona  część  nieruchomości,
budynku wielorodzinnego, położona na
I  piętrze,  składająca  się  z  1
pomieszczenia  z  wejściem
bezpośrednio z korytarza,  jak również
niewykorzystywanym  przejściem  od
strony  wyodrębnionego  lokalu
mieszkalnego  nr  3.  Nie  posiada
instalacji  technicznych  oraz  urządzeń
higieniczno-sanitarnych.

4 500,00 zł 42  500,00  zł   (słownie:  czterdzieści  dwa  tysiące  pięćset
złotych 00/100)

Kwota sprzedaży lokalu będzie zwolniona z podatku Vat na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz.
1221 z późn. zm.).

Do ceny udziału zostanie dodana wartość I opłaty za oddanie
w  użytkowanie wieczyste  udziału  w  gruncie  w  wysokości
1288/101118, ustalona wg stawki 25% wartości ww. udziału,
powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23%, tj. w
kwocie łącznej 1 656,20 zł

Opłata  roczna  z  tytułu  użytkowania  wieczystego gruntu  –
1%  wartości  udziału  w  prawie  użytkowania  wieczystego
gruntu wraz z obowiązującym podatkiem VAT, płatna do 31
marca każdego roku.  Wysokość opłaty  rocznej  może być
aktualizowana w przypadku zmiany cen gruntów - zgodnie z
art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Termin płatności:
Cała cena podlega zapłacie w gotówce na rachunek Urzędu
Miasta  Lublin,  tak  aby  w  dniu  sporządzenia  aktu
notarialnego  można  było  stwierdzić,  że  cała  wymagana
kwota znajduje się na rachunku.
Umowa notarialna powinna być zawarta w terminie do dnia
31 grudnia 2018 r.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. 

Nr dokumentu Mdok: 140003/10/2018 



2. Udział w wysokości 
870/101118 związany z

pomieszczeniem
położonym

w Lublinie przy
ul. Staszica 8/u
o pow. 8,70 m²

(Obr. 36, ark. 2, dz. 35/1)
LU1I/00037946/9

Niewydzielona  część  nieruchomości,
budynku wielorodzinnego, położona na
parterze,  składająca  się  z  1
pomieszczenia z oknem.  Nie posiada
instalacji  technicznych  oraz  urządzeń
higieniczno-sanitarnych.

3 000,00 zł 28 700,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset
złotych 00/100)

Kwota sprzedaży lokalu będzie zwolniona z podatku Vat na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz.
1221 z późn. zm.).

Do ceny udziału zostanie dodana wartość I opłaty za oddanie
w  użytkowanie wieczyste  udziału  w  gruncie  w  wysokości
870/101118, ustalona wg stawki 25% wartości ww. udziału,
powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23%, tj. w
kwocie łącznej 1 118,69 zł

Opłata  roczna  z  tytułu  użytkowania  wieczystego gruntu  –
1%  wartości  udziału  w  prawie  użytkowania  wieczystego
gruntu wraz z obowiązującym podatkiem VAT, płatna do 31
marca każdego roku.  Wysokość opłaty  rocznej  może być
aktualizowana w przypadku zmiany cen gruntów - zgodnie z
art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Termin płatności:
Cała cena podlega zapłacie w gotówce na rachunek Urzędu
Miasta  Lublin,  tak  aby  w  dniu  sporządzenia  aktu
notarialnego  można  było  stwierdzić,  że  cała  wymagana
kwota znajduje się na rachunku.
Umowa notarialna powinna być zawarta w terminie do dnia
31 grudnia 2018 r.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. 

Nr dokumentu Mdok: 140003/10/2018 


