
Załącznik do ogłoszenia o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek gruntu położonych w Lublinie przy ul. kpt. Władysława
Raginisa przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wolnostojącą typu rezydencjalnego „M5”

Lp. Oznaczenie nieruchomości      Opis nieruchomości Wysokość
wadium

  Cena i termin jej zapłaty

1. Działka nr 1/38 o pow. 0,1075 ha 
(obr. 4 – Czechów II, ark. 12)

położona w Lublinie przy
 ul. kpt. Władysława Raginisa 25

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana,
porośnięta dziką roślinnością. Działka o kształcie

regularnym, zbliżonym do prostokąta o wymiarach ok.
25 m na ok. 43 m. Granicą północną przylega do ulicy

Zelwerowicza, granicą południową do planowanej
ulicy Raginisa. Od strony wschodniej i zachodniej
graniczy z nieruchomościami niezabudowanymi. 
Teren o lekkim spadku w kierunku południowo-

wschodnim (różnica poziomów wynosi ok. 1,0 m). 
W ul. Raginisa sieć elektroenergetyczna,

wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i sieć gazowa.
Dojazd do nieruchomości ulicą Raginisa (droga

gminna), która jest ulicą nieurządzoną o nawierzchni
gruntowej utwardzonej tłuczniem.

W dziale III księgi wieczystej nr LU1I/00200889/5
figurują ograniczone prawa rzeczowe – służebności

przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S. A. oraz
na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.
(wpisy dotyczą działki nr 1/12 przy ul. Aleksandra

Zelwerowicza oraz działki nr 1/118 przy
ul. Poligonowej).    

30.000,00 zł  Cena: 301 000,00 zł brutto
(słownie: trzysta jeden tysięcy

złotych 00/100) 
w tym należny podatek Vat

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
30 dni od dnia zamknięcia

przetargu.

Nabywca ponosi koszty
sporządzenia aktu notarialnego.

2. Działka nr 1/39 o pow. 0,1118 ha
(obr. 4 – Czechów II, ark. 12)

położona w Lublinie przy 
ul. kpt. Władysława Raginisa 27

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana,
porośnięta dziką roślinnością. Działka o kształcie

regularnym, zbliżonym do prostokąta o wymiarach ok.
26 m na ok. 43 m. Granicą północną przylega do ulicy

Zelwerowicza, granicą południową do planowanej
ulicy Raginisa. Od strony wschodniej i zachodniej
graniczy z nieruchomościami niezabudowanymi. 
Teren o lekkim spadku w kierunku południowo-

wschodnim (różnica poziomów wynosi ok. 1,0 m). 

31.000,00 zł Cena: 313 000,00 zł brutto
(słownie: trzysta trzynaście tysięcy

złotych 00/100) 
w tym należny podatek Vat

Termin płatności:
Cała cena podlega zapłacie

w gotówce na rachunek Urzędu
Miasta Lublin tak, aby w dniu
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W ul. Raginisa sieć elektroenergetyczna,
wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i sieć gazowa.

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej przebiega w
ulicy do wysokości nieruchomości sąsiednich.

Wykonanie przyłącza do nieruchomości wymaga
zabudowania odcinka wymienianych sieci o długości

ok. 10 m. Dojazd do nieruchomości ulicą Raginisa
(droga gminna), która jest ulicą nieurządzoną o
nawierzchni gruntowej utwardzonej tłuczniem.

W dziale III księgi wieczystej nr LU1I/00200889/5
figurują ograniczone prawa rzeczowe – służebności

przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S. A. oraz
na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.
(wpisy dotyczą działki nr 1/12 przy ul. Aleksandra

Zelwerowicza oraz działki nr 1/118 przy 
ul. Poligonowej).    

sporządzenia aktu notarialnego
można było stwierdzić, że cała

wymagana kwota znajduje się na
rachunku. Umowa notarialna

powinna być zawarta w terminie
30 dni od dnia zamknięcia

przetargu.

Nabywca ponosi koszty
sporządzenia aktu notarialnego.

3. Działka nr 1/40 o pow. 0,1197 ha
(obr. 4 – Czechów II, ark. 12)

położona w Lublinie przy 
ul. kpt. Władysława Raginisa 29

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość niezabudowana, porośnięta dziką
roślinnością. Działka o kształcie zbliżonym do trójkąta
równoramiennego z dwoma ściętymi wierzchołkami
przy podstawie o wymiarach: podstawa ok. 55 m i
wysokość ok. 35 m. Granicą północną przylega do

ulicy Zelwerowicza, granicą południowo wschodnią na
długości ok. 8 m do planowanej ulicy Raginisa. Od
strony południowo zachodniej graniczy z działką nr
1/41 przeznaczoną pod ciąg pieszy. Teren o lekkim
spadku w kierunku południowo-wschodnim (różnica

poziomów wynosi ok. 1,0 m). W ul. Raginisa sieć
elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji
sanitarnej i sieć gazowa. Sieć wodociągowa i

kanalizacji sanitarnej przebiega w ulicy do wysokości
nieruchomości sąsiednich. Wykonanie przyłącza do

nieruchomości wymaga zbudowania odcinka
wymienianych sieci o długości ok. 15 m.

Dojazd do nieruchomości ulicą Raginisa (droga
gminna), która jest ulicą nieurządzoną o nawierzchni

gruntowej utwardzonej tłuczniem.

34.000,00 zł Cena: 335 160,00 zł brutto
(słownie: trzysta trzydzieści pięć
tysięcy sto sześćdziesiąt złotych

00/100) 
w tym należny podatek Vat

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
30 dni od dnia zamknięcia

przetargu.

Nabywca ponosi koszty
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W dziale III księgi wieczystej nr LU1I/00200889/5
figurują ograniczone prawa rzeczowe – służebności

przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S. A. oraz
na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.
(wpisy dotyczą działki nr 1/12 przy ul. Aleksandra

Zelwerowicza oraz działki nr 1/118 przy 
ul. Poligonowej).   

sporządzenia aktu notarialnego.
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