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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. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublinie, stanowiącej własność Gminy Lublin przeznaczonej do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym na rzecz Lubelskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

Oznaczenie 
nieruchomości

Numer  księgi 
wieczystej

          Opis nieruchomości Przeznaczenie  w  planie 
miejscowym  i  sposób 
zagospodarowania

 Przeznaczenie Termin 
zagospodarowania

       Cena i termin jej zapłaty

Działka  nr  40/7  o  pow. 
3,0210 ha położona przy 
ul. Zawieprzyckiej 3

KW 
LU1I/00125681/7

Nieruchomość  zabudowana 
kilkoma  budynkami  i 
budowlami. Działka funkcjonuje 
jako  wytwórnia  mas 
bitumicznych. Położenie działki 
jest  dobre,  wśród  terenów 
przeznaczonych  w  planie 
miejscowym  pod  aktywność 
gospodarczą,  przy  wjeździe  z 
Lublina  w  kierunku  Łęcznej. 
Teren działki jest utwardzony na 
znacznej  powierzchni  i 
ogrodzony.  Dojazd  do 
przedmiotowej  nieruchomości 
stanowi ul. Zawieprzycka, która 
ma  nawierzchnię  asfaltową. 
Działka  posiada  pełne 
uzbrojenie terenu w niezbędne 
media  do  komercyjnego 
funkcjonowania  nieruchomości. 
Działka  zabudowana  jest 
budynkami  o  łącznej  pow. 
użytkowej 979,48 m2. 
Budynek socjalno – biurowy: 
jest  to  budynek  parterowy, 
niepodpiwniczony,  konstrukcji 
stalowej  obudowany  płytami 
warstwowymi  PW-8.  Dach  jest 
dwuspadowy  i  kryty  blachą. 

Nieruchomość  według 
obowiązującego 
miejscowego  planu 
zagospodarowania 
przestrzennego  miasta 
Lublina  położona  jest  w 
terenie  aktywności 
gospodarczej  (AG)  z 
podstawowym 
przeznaczeniem  gruntów 
pod  różnego  rodzaju 
działalność produkcyjno – 
wytwórczą  i  składowo  – 
magazynową.

Sprzedaż 
nieruchomości  w 
trybie 
bezprzetargowym 
na  rzecz 
Lubelskiego 
Przedsiębiorstwa 
Robót  Drogowych 
Spółka  Akcyjna  z 
siedzibą w Lublinie 
przy ul.  Składowej 
24.

Nieruchomość 
zagospodarowana

Cena:  3.400.000,00 zł 
(słownie: trzy miliony czterysta 
tysięcy złotych 00/100 )

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  podpisania  protokołu 
uzgodnień.

Nabywca  ponosi  koszty 
sporządzenia aktu notarialnego.
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Posadzki  betonowe,  a  w 
korytarzu  części  biurowej  –  z 
lastrico. Rynny i rury spustowe 
wykonane  z  blachy 
ocynkowanej.  Bramy  stalowe. 
Stolarka  okienna  starszego 
typu.  Stolarka  drzwiowa 
wewnętrzna  -typowa,  płytowa. 
Instalacje  wewnętrzne: 
elektryczna,  wodociągowa, 
kanalizacji  sanitarnej, 
telefoniczna.  Brak  instalacji 
centralnego  ogrzewania.  Stan 
techniczny  budynku  –  średni. 
Stan wykończeniowy budynku – 
niski, do remontu.
Budynek  portierni: jest  to 
budynek  parterowy, 
niepodpiwniczony,  murowany. 
Stropodach  żelbetowy,  kryty 
papą.  Posadzki  betonowe. 
Drzwi  zewnętrzne  –  płytowe, 
typowe.  Stolarka  okienna  – 
szyby  w  ramach  stalowych. 
Instalacje  wewnętrzne: 
elektryczna.  Stan  techniczny 
budynku  –  średni.  Stan 
wykończeniowy  budynku  – 
niski, do remontu. Budynek nie 
jest  użytkowany.  Budynek 
zużyty  funkcjonalnie  oraz 
częściowo zużyty technicznie.
Budynek  sprężarkowni: 
budynek  parterowy, 
niepodpiwniczony,  murowany. 
Dach  drewniany,  dwuspadowy, 
kryty  papą.  Podłoga  z  desek, 
do wymiany. Stolarka okienna i 
drzwiowa  –  drewniana,  do 
wymiany.  Instalacje 
wewnętrzne:  elektryczna.  Stan 
techniczny  budynku  – 
pogorszony.  Stan 
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wykończeniowy budynku – zły. 
Budynek  jest  użytkowany  jako 
budynek techniczny ale z uwagi 
na  jego  stan  techniczny, 
kwalifikuje  się  do  rozbiórki  lub 
kapitalnego remontu.
Wiata: wiata stalowa, bez ścian 
osłonowych.  Dach  jest 
dwuspadowy,  konstrukcji 
stalowej, kryty eternitem. Wiata 
od  wielu  lat  nie  jest 
użytkowana. Jest skorodowana 
i  charakteryzuje  się  dużym 
zużyciem  technicznym. 
Pokrycie  dachu jest  niepełne  i 
w  znacznym  stopniu 
uszkodzone.  Wiata  jest  za 
niska  aby  garażowały  w  niej 
maszyny  budowlane.  Stan 
techniczny  i  wykończeniowy 
wiaty  jest  pogorszony.  Wiatę 
można  jeszcze  tymczasowo 
użytkować  na  jakieś  cele 
składowo  –  magazynowe,  po 
wyremontowaniu  pokrycia 
dachu.

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 23 grudnia 2010 r. do dnia 12 stycznia 2010 r.

3


