
WYKAZ NR GM-SN-I.7125.1.8.2020

PREZYDENT MIASTA LUBLIN
Działając  na  podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r.,  poz.  1990) podaje  do  publicznej  wiadomości,
że  z  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy  Lublin  przeznacza  się  do  sprzedaży  następujące  lokale  mieszkalne,  lokal  użytkowy  i  garaż położone  w  Lublinie:

Lp. Oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie

zagospodarowania
Forma zbycia nieruchomości

Cena nieruchomości, wysokość opłat i terminy
ich wnoszenia

1. Lokal mieszkalny
ul. Szwoleżerów 11 m 29
pow. lokalu 50,46 m²
pow. piwnicy: 3,64 m²
(Obr. 15, ark. 1, dz. 28/1)
LU1I/00194852/1

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 2 pokoi, 
kuchni, przedpokoju i
łazienki z wc

Na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublina - część II 
zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta 
nr 1688/LV/2002 z 26 września 2002 r., 
zmienioną uchwałą nr 394/XXII/2008 
Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 
2008 r., zmienioną uchwałą nr 
439/XXIII/2008 Rady Miasta Lublin z 
dnia 4 września 2008 r. nieruchomość 
położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem M2 – teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemców wraz 
ze sprzedażą udziału w gruncie
w wysokości 5410/256671, zgodnie
z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 
ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020  
r. poz. 1990) oraz uchwałą nr 
466/XI/2019 Rady Miasta Lublin z 
dnia 21 listopada 2019 r.

145 777,50 zł,
w tym: 13 363,46 zł jako cena sprzedaży udziału
w wysokości 5410/256671 w prawie własności 
gruntu.

Wyróżniona kwota stanowi sumę ceny sprzedaży 
lokalu i ceny sprzedaży udziału w prawie własności 
gruntu, ustalona po zastosowaniu zasad 
wynikających z uchwały nr 466/XI/2019
Rady Miasta Lublin płatnej tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego można było 
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin.

2. ul. Droga Męczenników 
Majdanka 26 
lokal użytkowy nr U1
pow. lokalu 140,08 m²
(Obr. 19, ark. 9, dz. 13/19) 
LU1I/00052853/1

Lokal użytkowy
położony w budynku 
mieszkalnym 
wielorodzinnym z 
lokalami usługowymi 
na parterze i w 
podpiwniczeniu 
budynku, składający 
się z sali frontowej, 
sali, pokoju socjalnego
z wc i schowkiem oraz 
magazynu.

Brak obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 
283/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1
lipca 2019 r.
w sprawie uchwalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin nieruchomość znajduje się 
w obszarze terenów zabudowy 
śródmiejskiej.

Sprzedaż lokalu użytkowego w 
trybie bezprzetargowym na 
rzecz najemcy lokalu wraz ze 
sprzedażą udziału w
wysokości 14008/263600
części w prawie własności
gruntu, zgodnie z art. 34
ust. 6 i art. 37 ust. 2, pkt 1
ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce
nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) i 
uchwałą Nr 883/XXXVIII/2006 
Rady Miasta Lublin z dnia
23 lutego 2006 r. (z późn. zm.)

593 000,00 zł
w tym: 18 088,00 zł jako cena sprzedaży udziału  w
wysokości  14008/263600 w  prawie  własności
gruntu.

Wyróżniona kwota  stanowi  sumę ceny  sprzedaży
lokalu i ceny sprzedaży udziału w prawie własności
gruntu  ustalona  po  zastosowaniu  zasad
wynikających z uchwały Nr 883/XXXVIII/2006 Rady
Miasta Lublin płatnej tak, aby w dniu sporządzenia
aktu  notarialnego można było  stwierdzić,  że  cała
kwota  znajduje  się  na  rachunku  Urzędu  Miasta
Lublin.
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3. ul. Puławska 11 
garaż nr 46
pow. użytk. 27,12 m²
(Obr. 26, ark. 4, dz. 10/2)
LU1I/00027945/9

Garaż usytuowany 
w przyziemiu budynku
mieszkalnego 
wielorodzinnego.

Brak obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublina, zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 283/VIII/2019 Rady Miasta 
Lublin z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie uchwalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin nieruchomość znajduje 
się w obszarze terenów zabudowy 
wielorodzinnej.

Sprzedaż garażu w trybie 
bezprzetargowym na rzecz 
najemcy wraz ze sprzedażą 
udziału w wysokości 
2712/170200
części w prawie własności
gruntu, zgodnie z art. 34
ust. 6 i art. 37 ust. 2, pkt 1
ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce
nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) i 
uchwałą Nr 366/XVI/2004 Rady 
Miasta Lublin z dnia 3 kwietnia 
2004 r. (z późn. zm.).

39 000,00 zł
w tym: 6 816,00 zł jako cena sprzedaży udziału  w
wysokości 2712/170200 w prawie własności gruntu.

Wyróżniona kwota  stanowi  sumę ceny  sprzedaży
garażu i  ceny  sprzedaży  udziału  w  prawie
własności gruntu ustalona po zastosowaniu zasad
wynikających  z  uchwały  Nr  366/XVI/2004  Rady
Miasta Lublin płatnej tak, aby w dniu sporządzenia
aktu  notarialnego  można było  stwierdzić,  że  cała
kwota  znajduje  się  na  rachunku  Urzędu  Miasta
Lublin.

4. Lokal mieszkalny
ul. Samsonowicza 51a m. 30
pow. lokalu 46,49 m2

pow. piwnicy 2,66 m2

(Obr. 43, ark. 24, dz. 129/43)
LU1I/00345593/1

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 2 pokoi, 
kuchni, przedpokoju i 
łazienki z wc

Brak obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublina, zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 283/VIII/2019 Rady Miasta 
Lublin z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin nieruchomość znajduje 
się w obszarze: tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemców wraz 
ze sprzedażą udziału w gruncie
w wysokości 4915/487330, zgodnie
z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 
ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020  
r. poz. 1990) oraz Uchwałą Nr 
466/XI/2019 Rady Miasta Lublin z 
dnia 21 listopada 2019 r.

143 260,00 zł, 
w tym:  8 867,92 zł jako cena sprzedaży udziału w
wysokości 4915/487330 w prawie własności gruntu.

Wyróżniona kwota  stanowi  sumę ceny  sprzedaży
lokalu i ceny sprzedaży udziału w prawie własności
gruntu,  ustalona  po  zastosowaniu  zasad
wynikających  z  Uchwały  Nr  466/XI/2019
Rady  Miasta  Lublin  płatnej  tak,  aby  w  dniu
sporządzenia  aktu  notarialnego  można  było
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku
Urzędu Miasta Lublin.

5. Lokal mieszkalny
ul. Głęboka 8 m 9
pow. lokalu 42,08 m²
(Obr. 29, ark. 3, dz. 34/2)
LU1I/00026520/7

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 3 pokoi, 
kuchni, przedpokoju i
łazienki z wc

Na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublina - część II 
zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta 
nr 1688/LV/2002 z 26 września 2002 r., 
zmienioną uchwałą nr 394/XXII/2008 
Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 
2008 r., zmienioną uchwałą nr 
439/XXIII/2008 Rady Miasta Lublin z 
dnia 4 września 2008 r. nieruchomość 
położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem M2 – teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemców wraz 
ze sprzedażą udziału w gruncie
w wysokości 4208/1112900, 
zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 
ust. 3 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020  
r. poz. 1990) oraz uchwałą nr 
466/XI/2019 Rady Miasta Lublin z 
dnia 21 listopada 2019 r.

136 372,50 zł,
w tym: 2 657,96 zł jako cena sprzedaży udziału
w wysokości 4208/1112900 w prawie własności 
gruntu.

Wyróżniona kwota stanowi sumę ceny sprzedaży 
lokalu i ceny sprzedaży udziału w prawie własności 
gruntu, ustalona po zastosowaniu zasad 
wynikających z uchwały nr 466/XI/2019
Rady Miasta Lublin płatnej tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego można było 
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin.

Nr dokumentu Mdok: 161391/12/2020                                                                                                                                                                      Strona 2 z 4



6. Lokal mieszkalny
ul. Samsonowicza 51a m. 14
pow. lokalu 33,35 m2

pow. piwnicy 2,25 m2

(Obr. 43, ark. 24, dz. 129/43)
LU1I/00345593/1

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 1 
pokoju, kuchni, 
przedpokoju i łazienki 
z wc

Brak obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublina, zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 283/VIII/2019 Rady Miasta 
Lublin z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin nieruchomość znajduje 
się w obszarze: tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemców wraz 
ze sprzedażą udziału w gruncie
w wysokości 3560/487330, zgodnie
z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 
ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020  
r. poz. 1990) oraz Uchwałą Nr 
466/XI/2019 Rady Miasta Lublin z 
dnia 21 listopada 2019 r.

102 505,01zł, 
w tym:  6 423,24 zł jako cena sprzedaży udziału w
wysokości 3560/487330 w prawie własności gruntu.

Wyróżniona kwota  stanowi  sumę ceny  sprzedaży
lokalu i ceny sprzedaży udziału w prawie własności
gruntu,  ustalona  po  zastosowaniu  zasad
wynikających  z  Uchwały  Nr  466/XI/2019
Rady  Miasta  Lublin  płatnej  tak,  aby  w  dniu
sporządzenia  aktu  notarialnego  można  było
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku
Urzędu Miasta Lublin.

7. Lokal mieszkalny
ul. Niecałej 11 m 12A
pow. lokalu 45,24 m2

pow. piwnicy 4,97 m2

(Obr. 36, ark. 2, dz. 29)
LU1I/00003146/4

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 2 pokoi, 
kuchni, przedpokoju, 
łazienki i wc

Brak obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublina, zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 283/VIII/2019 Rady Miasta 
Lublin z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin nieruchomość znajduje 
się w obszarze: tereny zabudowy 
śródmiejskiej.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemców wraz 
ze sprzedażą udziału w gruncie
w wysokości 5021/159842, zgodnie
z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 
ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020  
r. poz. 1990) oraz Uchwałą Nr 
466/XI/2019 Rady Miasta Lublin z 
dnia 21 listopada 2019 r.

137 940,00 zł, 
w tym: 16 097,70 zł jako cena sprzedaży udziału w
wysokości 5021/159842 w prawie własności gruntu.

Wyróżniona kwota  stanowi  sumę ceny  sprzedaży
lokalu i ceny sprzedaży udziału w prawie własności
gruntu,  ustalona  po  zastosowaniu  zasad
wynikających  z  Uchwały  Nr  466/XI/2019
Rady  Miasta  Lublin  płatnej  tak,  aby  w  dniu
sporządzenia  aktu  notarialnego  można  było
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku
Urzędu Miasta Lublin.

8. Lokal mieszkalny
ul. Puchacza 4 m 1
pow. lokalu 57,25 m2

(Obr. 19, ark. 9, dz. 7/3)
LU1I/00036279/5

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 3 pokoi, 
kuchni, przedpokoju, 
łazienki i wc

Brak obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublina, zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 283/VIII/2019 Rady Miasta 
Lublin z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin nieruchomość znajduje 
się w obszarze: tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemców wraz 
ze sprzedażą udziału w gruncie
w wysokości 5725/74400, zgodnie 
z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 
ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020  
r. poz. 1990) oraz Uchwałą Nr 
466/XI/2019 Rady Miasta Lublin z 
dnia 21 listopada 2019 r.

132 715,00 zł, 
w tym:  5 791,91 zł jako cena sprzedaży udziału w
wysokości 5725/74400 w prawie własności gruntu.

Wyróżniona kwota  stanowi  sumę ceny  sprzedaży
lokalu i ceny sprzedaży udziału w prawie własności
gruntu,  ustalona  po  zastosowaniu  zasad
wynikających  z  Uchwały  Nr  466/XI/2019
Rady  Miasta  Lublin  płatnej  tak,  aby  w  dniu
sporządzenia  aktu  notarialnego  można  było
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku
Urzędu Miasta Lublin.
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9. Lokal mieszkalny
ul. Biernackiego 1 m 25
pow. lokalu 37,83 m²
pow. piwnicy: 4,40 m²
(Obr. 7, ark. 1, dz. 67)
LU1I/00175224/1

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 2 pokoi, 
kuchni, przedpokoju i
łazienki z wc

Na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublina zatwierdzonym Uchwałą
Rady Miasta nr 180/VII/2015 z 21 maja 
2015 r., nieruchomość położona jest w 
terenie oznaczonym symbolem 1 
MW/U – teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej/tereny 
zabudowy usługowej. 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemców wraz 
ze sprzedażą udziału w gruncie
w wysokości 4223/263210, zgodnie
z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 
ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020  
r. poz. 1990) oraz uchwałą nr 
466/XI/2019 Rady Miasta Lublin z 
dnia 21 listopada 2019 r.

91 960,00 zł,
w tym: 13 937,69 zł jako cena sprzedaży udziału
w wysokości 4223/263210 w prawie własności 
gruntu.

Wyróżniona kwota stanowi sumę ceny sprzedaży 
lokalu i ceny sprzedaży udziału w prawie własności 
gruntu, ustalona po zastosowaniu zasad 
wynikających z uchwały nr 466/XI/2019
Rady Miasta Lublin płatnej tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego można było 
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin.

10. Lokal mieszkalny
ul. Piekarska 27 m 4a
pow. lokalu 36,89 m²
(Obr. 17, ark. 2, dz. 54/3)
LU1I/00058287/4

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z pokoju, 
kuchni, przedpokoju i
łazienki z wc

Na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublina - zatwierdzonym 
Uchwałą Rady Miasta nr 
1242/XLIX/2018 z 25 października 
2018 r., nieruchomość położona jest w 
terenie oznaczonym symbolem MNW/U
– teren zabudowy mieszkaniowej 
mieszanej (jednorodzinnej i 
wielorodzinnej)/tereny zabudowy 
usługowej. 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemców wraz 
ze sprzedażą udziału w gruncie
w wysokości 3689/104034, zgodnie
z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 
ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020  
r. poz. 1990) oraz uchwałą nr 
466/XI/2019 Rady Miasta Lublin z 
dnia 21 listopada 2019 r.

79 942,50 zł,
w tym: 2 964,14 zł jako cena sprzedaży udziału
w wysokości 3689/104034, w prawie własności 
gruntu.

Wyróżniona kwota stanowi sumę ceny sprzedaży 
lokalu i ceny sprzedaży udziału w prawie własności 
gruntu, ustalona po zastosowaniu zasad 
wynikających z uchwały nr 466/XI/2019
Rady Miasta Lublin płatnej tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego można było 
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres  21 dni – od dnia 18 grudnia 2020 roku do dnia 8 stycznia 2021 roku.
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