
                                                                                                             Tablica ogłoszeń   

 PREZYDENT MIASTA LUBLIN 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce  nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej 

wiadomości   wykaz  nieruchomości  gruntowych  położonych  w  Lublinie  stanowiących  własność  Gminy  Lublin  przeznaczonych  do  zbycia  w  drodze  bezprzetargowej  na  rzecz 

użytkowników wieczystych.

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości

Numer księgi 
wieczystej

       Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie 
miejscowym i sposób 

zagospodarowania

 Forma zbycia 
nieruchomości 

      Cena

1. dz. nr 56/2 o pow. 1824 m², 

obr. 18, ark. 5, położona 

przy ul. Ceramicznej 24

LU1I/000150392/8 Działka nr 56/2 wraz z działką 

25/27 (będącą własnością 

spółki) stanowi  jedną 

nieruchomość zabudowaną 

budynkiem biurowo – 

magazynowo produkcyjnym. 

Działka o kształcie 

nieregularnym, granicą północną 

przylega do ul. Do Dysa, 

wschodnią do ul. Ceramicznej. 

Położenie nieruchomości to 

teren baz, składów, i obiektów 

administracyjnych. Najbliższe 

sąsiedztwo stanowią obiekty 

przemysłowe. Położenie 

korzystne w pobliżu trasy 

wylotowej z Lublina, dobry 

dojazd, sąsiedztwo centrów 

handlowych. Dostęp 

komunikacyjny oparty włączeniu 

do ul. Ceramicznej . 

Infrastruktura techniczna to sieć 

kanalizacji sanitarnej, 

wodociągowej i elektroenerget.

Na podstawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Lublin – część III 

zatwierdzonym Uchwałą Rady 

Miasta nr 825/XXXV/2005 z dnia 17 

listopada 2005 roku ( ogłoszonym w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego nr 2, 

poz.17 z 9 stycznia 2006 roku ) 

wyceniana nieruchomość jest w 

terenie:

AG- teren aktywności gospodarczej.

Pas ok. 3 m od granicy północnej 

KDGP - droga publiczna powiatowa

i ok. 1 m od granicy wschodniej 

KDD – droga publiczna gminna.

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej. 

Cena:  189.615,57 zł  (w 

tym należny podatek VAT)

Terminy 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.

Nabywca ponosi koszty 

sporządzenia aktu 

notarialnego.

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  22.12.2011 r. do 12.01.2012 r.


