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PREZYDENT MIASTA LUBLIN

działając  na  podstawie  §  12  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  14  września  2004  roku  w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania
przetargów oraz  rokowań na  zbycie  nieruchomości  (Dz.  U.  z  2014  r.,  poz.  1490)  podaje  do  publicznej  wiadomości informację  o  wyniku
ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 69 o pow. 0,0890 ha (obr. 36 –
Śródmieście,  ark.  4)  położonej  w  Lublinie  przy  ul.  3  Maja  4/  ul.  Żołnierzy  Niepodległej  2  przeprowadzonego  w  dniu  8  maja
2019 roku.

Lp Rodzaj
przetargu

Data i miejsce
przeprowadzenia

przetargu

Położenie 
i oznaczenie

nieruchomości

Liczba osób
dopuszczonych

do przetargu

Liczba osób
niedopuszczonych

do przetargu

Cena 
wywoławcza 

Cena
wylicytowana

Nabywca
nieruchomości

1. ustny przetarg
nieograniczony

8 maja 
2019 roku, 

Lublin,
ul. Wieniawska 14,

Wydział
Gospodarowania
Mieniem Urzędu
Miasta Lublin, 

VII piętro 
p.701

Działka nr 69
o pow. 0,0890 ha 

(obr. 36 – Śródmieście,
ark. 4) położona
w Lublinie przy
ul. 3 Maja 4/ 
ul. Żołnierzy

Niepodległej 2

KW
 LU1I/00109627/3

1 - 4.500.000,00 zł

zwolnienie 
z podatku VAT 
na podstawie 
art. 43 ust. 1 

pkt 10a w związku 
z art. 29a ust. 8
ustawy z dnia 

11 marca 2004 roku
o podatku 

od towarów 
i usług (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 2174
z późn. zm.). 

Bonifikata 
od ceny sprzedaży

50 % - zgodnie 
z art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 

21 sierpnia 
1997 roku 

o gospodarce
nieruchomościami

 4.545.000,00 zł

Bonifikata 
od ceny

sprzedaży 50 % -
zgodnie 

z art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 

21 sierpnia 
1997 roku 

o gospodarce
nieruchomościam
i (Dz. U. z 2018

r., poz. 2204 
z późn. zm.). 

Cena z
uwzględnieniem
ww. bonifikaty:

2.272.500,00 zł

zwolnienie 
z podatku VAT 
na podstawie 
art. 43 ust. 1 

PUBLIMAR BIS
Marek

Pińkowski
Spółka Jawna

Nr dokumentu Mdok:   64186/05/2019 



(Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2204 z późn.

zm.). 

pkt 10a 
w związku 

z art. 29a ust. 8
ustawy z dnia 
11 marca 2004
roku o podatku 

od towarów 
i usług (Dz. U. 
z 2018 r., poz.
2174 z późn.

zm.). 

 Terminy publikacji wyniku: od dnia 16 maja 2019 r. do dnia 22 maja 2019 r.
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