
Tablica ogłoszeń – ul. Wieniawska 14, VII p.
PREZYDENT MIASTA LUBLIN

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomości (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 
z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Lublin położonej na terenie miasta Lublin

 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste  w drodze bezprzetargowej  zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lublin 
Nr 185/XIII/2011 z dnia 8.09.2011 r.   w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste  nieruchomości 

położonej w Lublinie przy ul. Lipowej
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Nieruchomość  oznaczona jako działka 
nr 89/2 położona w Lublinie przy ul. Lipowej 

znajduje się w ścisłym centrum miasta 
w pobliżu skrzyżowania ulic Krakowskie 

Przedmieście i Lipowej, w miejscu o dużym 
natężeniu ruchu pieszego i samochodowego. 

Stanowi teren niezabudowany, w części 
północnej wykorzystywany jako dojście 

piesze do ulicy Lipowej, w pozostałej części 
teren porośnięty krzewami tworzącymi 

żywopłot. Działka posiada dostęp 
do infrastruktury technicznej w ul. Lipowej, 

gdzie przebiegają miejskie sieci 
techniczne:wodociągowa, kanalizacja 

sanitarna i deszczowa, elektroenergetyczna, 
telefoniczna oraz ciepłownicza od strony 

budynku Sądu  przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 78. Działka znajduje się 

na terenie zespołu urbanistycznego Starego 
Miasta i Śródmieścia wpisanego do rejestru 

zabytków pod numerem A/153.

Teren na którym położona 
jest nieruchomość 

nie posiada aktualnego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego.  Zgodnie 

z decyzją Wydziału 
Architektury i Budownictwa 

Urzędu Miasta Lublin 
nr 506/504 z dnia 6.10.2010 

r. o ustaleniu warunków 
zabudowy na powyższej 

nieruchomości oraz 
na działkach sąsiednich 

89/1, 90 i 91/2 dopuszcza 
się realizację budynku 
handlowo-biurowego 

o pow. do 1000 m2.Terminy 
zagospodarowania 

nieruchomości zgodnie 
z warunkami określonymi 

w w/w decyzji:
− termin rozpoczęcia 

zabudowy: 2 lata od daty 
zawarcia umowy,

− termin zakończenia 
zabudowy -  4 lata od daty 

zawarcia umowy.

Cena nieruchomości został ustalona w oparciu o 
operat szacunkowy z dnia 05.10.2011 r.

dz. nr 89/2

cena nieruchomości – 223.212,00

wysokość pierwszej opłaty z tytułu oddania 
nieruchomości w użytkowanie wieczyste  – 
55.803,00 plus należny podatek VAT

wysokość opłaty rocznej netto -  6.696,36 plus 
należny podatek VAT. 

Obowiązek wniesienia pierwszej 
opłaty z tytułu ustanowienia 
użytkowania wieczystego 
w wysokości 25 % ceny 

nieruchomości gruntowej. Pierwsza 
opłata podlega zapłacie nie później, 

niż do dnia zawarcia umowy 
o oddanie tej nieruchomości 

w użytkowanie wieczyste. Opłaty 
roczne w wysokości 3% ceny 

nieruchomości gruntowej wnosi się 
przez cały okres użytkowania 

wieczystego, w terminie do dnia 
31 marca każdego roku, z góry 
za dany rok. Opłaty rocznej nie 

pobiera się za rok, w którym zostało 
ustanowione prawo użytkowania 

wieczystego. 
Aktualizacja opłat nie częściej niż raz 

na trzy lata, jeżeli wartość tej 
nieruchomości ulegnie zmianie 
– zgodnie z art. 77-81 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 

z późn. zm.

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 listopada  
2011 roku do dnia 8 grudnia 2011 roku
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