
 PREZYDENT MIASTA LUBLIN

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 
z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Koncertowej/ul. Halickiego 
przeznaczonej do obciążenia prawem nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony.

Oznaczenie 
nieruchomości

Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym 
i sposób zagospodarowania

 Przeznaczenie   Wartość 
nieruchomości

Działka nr 5/3
o pow. 1,2663 ha 

położona przy 
ul. Halickiego 87/ 

ul. Koncertowej 10 (obr. 4, 
ark. 6)

KW  LU1I/00123083/1

Nieruchomość położona 
w zachodniej części miasta 

(dzielnica „Czechów”) przy zbiegu 
ul. Koncertowej i ul. Halickiego. 
Niezabudowana, użytkowana 

przez ROD „Harnaś”. 
Bezpośrednie otoczenie 

nieruchomości stanowi od strony 
zachodniej zabudowa 

mieszkaniowa, jednorodzinna, od 
strony wschodniej zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna. 

Nieruchomość położona na terenie 
objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 
(Uchwała Nr 468/XXI/2012  Rady 

Miasta Lublin z dnia 31 maja 2012 r.). 
Przedmiotowy grunt przeznaczony jest 
pod tereny zieleni urządzonej ZP oraz 

tereny usługowe i tereny sportu 
i rekreacji U, Us.

Obciążenie  nieruchomości 
prawem nieodpłatnego 
użytkowania na czas 
nieokreślony na rzecz 

Polskiego Związku 
Działkowców.

715.459,50 zł (słownie: 
siedemset piętnaście 

tysięcy czterysta 
pięćdziesiąt dziewięć 

złotych 50/100), 

Działka nr 36/2
o pow. 0,5239 ha 

położona przy 
ul. Koncertowej 10c/ 

ul. Halickiego 1a (obr. 4, 
ark. 5)

KW  LU1I/00123083/1

Nieruchomość położona 
w zachodniej części miasta 

(dzielnica „Czechów”) przy zbiegu 
ul. Koncertowej i ul. Halickiego. 
Niezabudowana, użytkowana 

przez ROD „Harnaś”. 
Bezpośrednie otoczenie 

nieruchomości stanowi od strony 
zachodniej zabudowa 

mieszkaniowa, jednorodzinna, od 
strony wschodniej zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna. 

Nieruchomość położona na terenie 
objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 
(Uchwała Nr 825/XXXV/2005  Rady 

Miasta Lublin z dnia 17 listopada 
2005 r.) Przedmiotowy grunt 

przeznaczony jest pod tereny ogrodów 
działkowych ZD.

Obciążenie  nieruchomości 
prawem nieodpłatnego 
użytkowania na czas 
nieokreślony na rzecz 

Polskiego Związku 
Działkowców.

296.003,50 zł (słownie: 
dwieście 

dziewięćdziesiąt sześć 
tysięcy trzy złote 

50/100)

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni -  od dnia 24 października 2012 roku do dnia 13 listopada 2012 roku.
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