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        PREZYDENT MIASTA LUBLIN

działając  na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce  nieruchomościami  (j.t.Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)  podaje 
do  publicznej   wiadomości,  że  z zasobu  nieruchomości stanowiących własność  Gminy Lublin  przeznacza  się do oddania na 99 lat w  użytkowanie wieczyste  w  trybie 

bezprzetargowym   nieruchomości   położone w Lublinie   przy  ul.Jutrzenki
   

                                  

Oznaczenie 
nieruchomości  

Nr 
księgi

wieczy-
stej

Opis nieruchomości
Przeznaczenie w 

planie 
miejscowym

i sposób 
zagospodaro-

wania

Przeznaczenie
Termin 

zagospodaro-
wania

Cena 
nieruchomości

Wysokość pierwszej
opłaty i opłat rocznych

1)  działka nr 28/24,  
o pow.  54 m2,  przy 
ul. Jutrzenki  
(obręb 30-Rury 
Wizytkowskie,  ark. 4)
2)  działka nr 28/26,  
o pow.  124 m2, 
przy  ul. Jutrzenki  
(obręb 30-Rury 
Wizytkowskie,  ark. 4)

   KW
128421

   KW
152061

   

Nieruchomości  niezabudo-
wane,  Działki  o  kształcie 
regularnym,  ale  niekorzystnym 
–  długie  i  bardzo  wąskie.  Ze 
względu  na  kształt  i  małą 
powierzchnię nie nadają  się do 
samodzielnego      zagospo-
darowania.  Działki  te  stanowią 
od  strony  północnej  część 
utwardzonego   parkingu,  od 
strony  zachodniej   chodnika i 
terenu  zielonego.  Uzbrojenie 
terenu  w  sieci;  energetyczną, 
wodną,  gazową,  deszczową, 
telefoniczną    

 Usługi  publiczne Oddanie  nieruchomo-
ści  w  drodze  bez-
przetargowej  w  uży-
tkowanie wieczyste na 
rzecz  użytkownika 
wieczystego działki nr 
28/1,  celem  popra-
wienia  jej  warunków 
zagospodarowania. 

Teren  zagos-
podarowany

Wartość  łączna  nieru-
chomości: 
56000,00 zł 
(słownie  złotych:  pięć-
dziesiąt sześć tysięcy  )
w tym:   działka 28/24 o 
wartości  –  17000,00  zł 
(słownie złotych: siedem-
naście  tysięcy)
działka 28/26 o wartości
39000,00  zł  (słownie 
złotych:  trzydzieści dzie-
więć tysięcy)

Pierwsza opłata w wysokości 25% 
wartości  łącznej  nieruchomości 
(działki  nr  28/24  i  28/26)  wynosi: 
14000,00  zł   (słownie  złotych: 
czternaście  tysięcy  )  plus 
obowiązujący podatek VAT. 
Terminy płatności:
Cała  kwota  podlega  zapłacie  w 
gotówce  na  rachunek  Urzędu 
Miasta  Lublin,  nie  później  niż  do 
dnia zawarcia umowy notarialnej.
Nabywca  ponosi  koszty  sporzą-
dzenia aktu notarialnego.
Opłaty  roczne   w  wysokości  3% 
wartości gruntu, plus obowiązujący 
podatek  VAT,  wnoszone  będą od 
2012  roku,  przez  cały  okres 
trwania  użytkowania  wieczystego, 
w  terminie  do  31  marca  każdego 
roku  z  góry  za  dany  rok.  Opłaty 
roczne  podlegają  aktualizacji  nie 
częściej niż raz w roku.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od 
dnia wywieszenia wykazu.
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni  -  od dnia 18 grudnia  2010 roku.  


