
PREZYDENT MIASTA LUBLIN

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 121 Wojewody Lubelskiego w sprawie zasad udzielenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 
w  nieruchomości  będącej  własnością  Skarbu  Państwa  z  zastosowaniem  bonifikaty  oraz  na  podstawie  Zarządzenia  Nr  342,  54,  31  Wojewody 
Lubelskiego w sprawie udzielenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego będącego własnością Skarbu Państwa z zastosowaniem bonifikaty, podaje do 
publicznej  wiadomości,  że  z  nieruchomości  stanowiących  własność Skarbu Państwa przeznacza  się  do sprzedaży następujące  lokale  mieszkalne 
położone w Lublinie przy ulicach:

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości

Nr.KW Opis nieruchomości Forma zbycia 
nieruchomości

Wartość lokalu 
mieszkalnego i 

gruntu 
oszacowana 

przez 
rzeczoznawcę

Wysokość opłat i terminy ich 
wnoszenia

1 Leszetyckiego 8/14 
pow. lokalu 
66,53mkw

LU1I / 00150607 / 9 Lokal mieszkalny w 
budynku 
wielomieszkaniowym

Sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej 
lokalu mieszkalnego 
wraz z oddaniem w 
użytkowanie 
wieczyste udziału w 
gruncie
udział 7253/139896

Wartość lokalu- 
242 131,00 zł
wartość udziału w 
prawie 
użytkowania 
wieczystego 
gruntu 10 369,00 
zł

Cała cena za lokal po 
zastosowaniu bonifikat 
wynikających z Zarządzenia Nr 
342 Wojewody Lubelskiego w 
wysokości za udział w prawie 
użytkowania wieczystego gruntu 
płatne na trzy dni przed 
zawarciem umowy notarialnej. 
Opłata roczna z tytułu 
użytkowania wieczystego 
gruntu- 1% ceny za udział w 
prawie użytkowania wieczystego 
gruntu płatna do 31 marca 
każdego roku.

2 Armii Wojska 
Polskiego 3/35
pow. lokalu 
52,26mkw

LU1I/ 00040163 / 0 Lokal mieszkalny w 
budynku 
wielomieszkaniowym

Sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej 
lokalu mieszkalnego 
wraz z oddaniem w 

Wartość lokalu – 
140 447,00 zł 
wartość udziału w 
prawie 

Cała cena za lokal po 
zastosowaniu bonifikat 
wynikających z Zarządzenia Nr 
31 Wojewody Lubelskiego w 

Strona 1 z 8



Lp. Oznaczenie 
nieruchomości

Nr.KW Opis nieruchomości Forma zbycia 
nieruchomości

Wartość lokalu 
mieszkalnego i 

gruntu 
oszacowana 

przez 
rzeczoznawcę

Wysokość opłat i terminy ich 
wnoszenia

użytkowanie 
wieczyste udziału w 
gruncie
udział 5226/260023

użytkowania 
wieczystego 
gruntu 6 253,00 zł

wysokości za udział w prawie 
użytkowania wieczystego gruntu 
płatne na trzy dni przed 
zawarciem umowy notarialnej. 
Opłata roczna z tytułu 
użytkowania wieczystego 
gruntu- 1% ceny za udział w 
prawie użytkowania wieczystego 
gruntu płatna do 31 marca 
każdego roku.

3 Armii Wojska 
Polskiego 3/25
pow. lokalu 56,48 
mkw

LU1I/ 00040163/ 0 Lokal mieszkalny w 
budynku 
wielomieszkaniowym

Sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej 
lokalu mieszkalnego 
wraz z oddaniem w 
użytkowanie 
wieczyste udziału w 
gruncie
udział 5648/260023

Wartość lokalu – 
151 842,00 zł 
wartość udziału w 
prawie 
użytkowania 
wieczystego 
gruntu 6 758,00 zł

Cała cena za lokal po 
zastosowaniu bonifikat 
wynikających z Zarządzenia Nr 
54 Wojewody Lubelskiego w 
wysokości za udział w prawie 
użytkowania wieczystego gruntu 
płatne na trzy dni przed 
zawarciem umowy notarialnej. 
Opłata roczna z tytułu 
użytkowania wieczystego 
gruntu- 1% ceny za udział w 
prawie użytkowania wieczystego 
gruntu płatna do 31 marca 
każdego roku.
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Lp. Oznaczenie 
nieruchomości

Nr.KW Opis nieruchomości Forma zbycia 
nieruchomości

Wartość lokalu 
mieszkalnego i 

gruntu 
oszacowana 

przez 
rzeczoznawcę

Wysokość opłat i terminy ich 
wnoszenia

4 Sowińskiego 7/1
pow. lokalu 
44,78mkw

LU1I / 00033712/ 2 Lokal mieszkalny w 
budynku 
wielomieszkaniowym

Sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej 
lokalu mieszkalnego 
na rzecz najemcy 
wraz z oddaniem w 
użytkowanie 
wieczyste udziału w 
gruncie
udział 4478/201700

Wartość lokalu- 
198 978,00 zł 
wartość udziału w 
prawie 
użytkowania 
wieczystego 
gruntu 2 322,00 zł

Cała cena za lokal po 
zastosowaniu bonifikat 
wynikających z Zarządzenia Nr 
121 Wojewody Lubelskiego w 
wysokości za udział w prawie 
użytkowania wieczystego gruntu 
płatne na trzy dni przed 
zawarciem umowy notarialnej. 
Opłata roczna z tytułu 
użytkowania wieczystego 
gruntu- 1% ceny za udział w 
prawie użytkowania wieczystego 
gruntu płatna do 31 marca 
każdego roku.

5 Sowińskiego 7/9
pow. lokalu 
22,10mkw

LU1I / 00033712 / 2 Lokal mieszkalny w 
budynku 
wielomieszkaniowym

Sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej 
lokalu mieszkalnego 
na rzecz najemcy 
wraz z oddaniem w 
użytkowanie 
wieczyste udziału w 
gruncie
udział 2210/201700

Wartość lokalu – 
93 954,00 zł 
wartość udziału w 
prawie 
użytkowania 
wieczystego 
gruntu 1 146,00 zł

Cała cena za lokal po 
zastosowaniu bonifikat 
wynikających z Zarządzenia Nr 
121 Wojewody Lubelskiego w 
wysokości za udział w prawie 
użytkowania wieczystego gruntu 
płatne na trzy dni przed 
zawarciem umowy notarialnej. 
Opłata roczna z tytułu 
użytkowania wieczystego 
gruntu- 1% ceny za udział w 
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Lp. Oznaczenie 
nieruchomości

Nr.KW Opis nieruchomości Forma zbycia 
nieruchomości

Wartość lokalu 
mieszkalnego i 

gruntu 
oszacowana 

przez 
rzeczoznawcę

Wysokość opłat i terminy ich 
wnoszenia

prawie użytkowania wieczystego 
gruntu płatna do 31 marca 
każdego roku.

6 Sowińskiego 7/10 
pow. lokalu 
33,38mkw

LU1I / 00033712 / 2 Lokal mieszkalny w 
budynku 
wielomieszkaniowym

Sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej 
lokalu mieszkalnego 
na rzecz najemcy 
wraz z oddaniem w 
użytkowanie 
wieczyste udziału w 
gruncie
udział 3338/201700

Wartość lokalu – 
150 369,00 zł 
wartość udziału w 
prawie 
użytkowania 
wieczystego 
gruntu 1 731,00 zł

Cała cena za lokal po 
zastosowaniu bonifikat 
wynikających z Zarządzenia Nr 
121 Wojewody Lubelskiego w 
wysokości za udział w prawie 
użytkowania wieczystego gruntu 
płatne na trzy dni przed 
zawarciem umowy notarialnej. 
Opłata roczna z tytułu 
użytkowania wieczystego 
gruntu- 1% ceny za udział w 
prawie użytkowania wieczystego 
gruntu płatna do 31 marca 
każdego roku.

7 Sowińskiego 7/25
pow. lokalu 
46,28mkw

LU1I / 00033712 / 2 Lokal mieszkalny w 
budynku 
wielomieszkaniowym

Sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej 
lokalu mieszkalnego 
na rzecz najemcy 
wraz z oddaniem w 
użytkowanie 
wieczyste udziału w 
gruncie

Wartość lokalu – 
217 400,00 zł 
wartość udziału w 
prawie 
użytkowania 
wieczystego 
gruntu 2 400,00 zł

Cała cena za lokal po 
zastosowaniu bonifikat 
wynikających z Zarządzenia Nr 
121 Wojewody Lubelskiego w 
wysokości za udział w prawie 
użytkowania wieczystego gruntu 
płatne na trzy dni przed 
zawarciem umowy notarialnej. 
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Lp. Oznaczenie 
nieruchomości

Nr.KW Opis nieruchomości Forma zbycia 
nieruchomości

Wartość lokalu 
mieszkalnego i 

gruntu 
oszacowana 

przez 
rzeczoznawcę

Wysokość opłat i terminy ich 
wnoszenia

udział 4628/201700 Opłata roczna z tytułu 
użytkowania wieczystego 
gruntu- 1% ceny za udział w 
prawie użytkowania wieczystego 
gruntu płatna do 31 marca 
każdego roku.

8 Langiewicza 3/29
pow. lokalu 
41,35mkw

LU1I / 00030587 / 5 Lokal mieszkalny w 
budynku 
wielomieszkaniowym

Sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej 
lokalu mieszkalnego 
na rzecz najemcy 
wraz z oddaniem w 
użytkowanie 
wieczyste udziału w 
gruncie
udział 4135/175245

Wartość lokalu – 
193 223,00 zł 
wartość udziału w 
prawie 
użytkowania 
wieczystego 
gruntu 3 177,00 zł

Cała cena za lokal po 
zastosowaniu bonifikat 
wynikających z Zarządzenia Nr 
121 Wojewody Lubelskiego w 
wysokości za udział w prawie 
użytkowania wieczystego gruntu 
płatne na trzy dni przed 
zawarciem umowy notarialnej. 
Opłata roczna z tytułu 
użytkowania wieczystego 
gruntu- 1% ceny za udział w 
prawie użytkowania wieczystego 
gruntu płatna do 31 marca 
każdego roku.

9 Sowińskiego 7/39 
pow. lokalu 
22,10mkw

LU1I / 00033712/ 2 Lokal mieszkalny w 
budynku 
wielomieszkaniowym

Sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej 
lokalu mieszkalnego 
na rzecz najemcy 
wraz z oddaniem w 

Wartość lokalu – 
101 454,00 zł 
wartość udziału w 
prawie 
użytkowania 

Cała cena za lokal po 
zastosowaniu bonifikat 
wynikających z Zarządzenia Nr 
121 Wojewody Lubelskiego w 
wysokości za udział w prawie 
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Lp. Oznaczenie 
nieruchomości

Nr.KW Opis nieruchomości Forma zbycia 
nieruchomości

Wartość lokalu 
mieszkalnego i 

gruntu 
oszacowana 

przez 
rzeczoznawcę

Wysokość opłat i terminy ich 
wnoszenia

użytkowanie 
wieczyste udziału w 
gruncie
udział 2210/201700

wieczystego 
gruntu 1 146,00 zł

użytkowania wieczystego gruntu 
płatne na trzy dni przed 
zawarciem umowy notarialnej. 
Opłata roczna z tytułu 
użytkowania wieczystego 
gruntu- 1% ceny za udział w 
prawie użytkowania wieczystego 
gruntu płatna do 31 marca 
każdego roku.

10 Sowińskiego 7/45
pow. lokalu 
22,10mkw

LU1I / 00033712 / 2 Lokal mieszkalny w 
budynku 
wielomieszkaniowym

Sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej 
lokalu mieszkalnego 
na rzecz najemcy 
wraz z oddaniem w 
użytkowanie 
wieczyste udziału w 
gruncie
udział: 2210/201700

Wartość lokalu – 
93 954,00 zł 
wartość udziału w 
prawie 
użytkowania 
wieczystego 
gruntu 1 146,00 zł

Cała cena za lokal po 
zastosowaniu bonifikat 
wynikających z Zarządzenia Nr 
121 Wojewody Lubelskiego w 
wysokości za udział w prawie 
użytkowania wieczystego gruntu 
płatne na trzy dni przed 
zawarciem umowy notarialnej. 
Opłata roczna z tytułu 
użytkowania wieczystego 
gruntu- 1% ceny za udział w 
prawie użytkowania wieczystego 
gruntu płatna do 31 marca 
każdego roku.

11 Langiewicza 3/16
pow. lokalu 

LU1I / 00030587 / 5 Lokal mieszkalny w 
budynku 

Sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej 

Wartość lokalu – 
259 236,00 zł 

Cała cena za lokal po 
zastosowaniu bonifikat 
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Lp. Oznaczenie 
nieruchomości

Nr.KW Opis nieruchomości Forma zbycia 
nieruchomości

Wartość lokalu 
mieszkalnego i 

gruntu 
oszacowana 

przez 
rzeczoznawcę

Wysokość opłat i terminy ich 
wnoszenia

52,90mkw wielomieszkaniowym lokalu mieszkalnego 
na rzecz najemcy 
wraz z oddaniem w 
użytkowanie 
wieczyste udziału w 
gruncie
udział: 5290/175245

wartość udziału w 
prawie 
użytkowania 
wieczystego 
gruntu 4 064,00 zł

wynikających z Zarządzenia Nr 
121 Wojewody Lubelskiego w 
wysokości za udział w prawie 
użytkowania wieczystego gruntu 
płatne na trzy dni przed 
zawarciem umowy notarialnej. 
Opłata roczna z tytułu 
użytkowania wieczystego 
gruntu- 1% ceny za udział w 
prawie użytkowania wieczystego 
gruntu płatna do 31 marca 
każdego roku.

12 Raabego 7/6
pow. lokalu 
36,98mkw

LU1I/000300717 /6 Lokal mieszkalny w 
budynku 
wielomieszkaniowym

Sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej 
lokalu mieszkalnego 
na rzecz najemcy 
wraz z oddaniem w 
użytkowanie 
wieczyste udziału w 
gruncie
udział: 3698/110284

Wartość lokalu – 
190 756,00 zł 
wartość udziału w 
prawie 
użytkowania 
wieczystego 
gruntu 2 744,00 zł

Cała cena za lokal po 
zastosowaniu bonifikat 
wynikających z Zarządzenia Nr 
121 Wojewody Lubelskiego w 
wysokości za udział w prawie 
użytkowania wieczystego gruntu 
płatne na trzy dni przed 
zawarciem umowy notarialnej. 
Opłata roczna z tytułu 
użytkowania wieczystego 
gruntu- 1% ceny za udział w 
prawie użytkowania wieczystego 
gruntu płatna do 31 marca 
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Lp. Oznaczenie 
nieruchomości

Nr.KW Opis nieruchomości Forma zbycia 
nieruchomości

Wartość lokalu 
mieszkalnego i 

gruntu 
oszacowana 

przez 
rzeczoznawcę

Wysokość opłat i terminy ich 
wnoszenia

każdego roku.
13 Raabego 7/9

pow. lokalu 36,98 
mkw

LU1I / 00030717 / 6 Lokal mieszkalny w 
budynku 
wielomieszkaniowym

Sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej 
lokalu mieszkalnego 
na rzecz najemcy 
wraz z oddaniem w 
użytkowanie 
wieczyste udziału w 
gruncie
udział: 3698/110284

Wartość lokalu – 
178 256,00 zł 
wartość udziału w 
prawie 
użytkowania 
wieczystego 
gruntu 2 744,00 zł

Cała cena za lokal po 
zastosowaniu bonifikat 
wynikających z Zarządzenia Nr 
121 Wojewody Lubelskiego w 
wysokości za udział w prawie 
użytkowania wieczystego gruntu 
płatne na trzy dni przed 
zawarciem umowy notarialnej. 
Opłata roczna z tytułu 
użytkowania wieczystego 
gruntu- 1% ceny za udział w 
prawie użytkowania wieczystego 
gruntu płatna do 31 marca 
każdego roku.
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