
Tablica ogłoszeń ul. Wieniawska 14, VII piętro 

GM-UW-II.6840.123.2012

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 gruntowych położonych w Lublinie stanowiących własność Gminy Lublin przeznaczonych do sprzedaży.

Lp. Oznaczenie nieruchomości Numer księgi 
wieczystej

Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie 
miejscowym i sposób 

zagospodarowania

 Forma zbycia 
nieruchomości 

Cena 
nieruchomości 

(netto)

1. dz. nr 105/34 o pow. 383 m² i 
dz nr 67/8 o pow. 30 m², (obr. 

27, ark. 9), położona przy 

ul. Bursztynowej 1a

LU1I/00228306/7  Nieruchomość położona jest w 

zachodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego z 

dominującą zabudową 

wielorodzinną. Teren o kształcie 

regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Nieruchomość 

zachodnia przylega do ul. Agatowej, 

od strony wschodniej do zespołu 

garaży. Działka w centralnej części 

zabudowana budynkiem 

parterowym, w którym znajduje się 

wymiennikownia. Dostęp 

komunikacyjny oparty na włączeniu 

do ul. Agatowej. Infrastruktura 

techniczna to sieć energetyczna, 

telefoniczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna oraz centralnego 

ogrzewania przebiegające w 

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

– część II zatwierdzonym 

Uchwałą Rady Miasta nr 1688/

LV/2002 z dnia 26 września 

2002, ogłoszonym w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Lubelskiego Nr 124, poz. 2671 

z dnia 24 października 2002 

roku, zmienioną uchwałą nr 

394/XXII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 24 czerwca 2008 

roku, zmienioną uchwałą nr 

439/XXIII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 4 września 2008 

roku, wyceniana nieruchomość 

położona w terenie 

oznaczonym symbolem: II 22U 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

18.813,00 zł
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przyległej ulicy. - tereny zabudowy usługowej z 

podstawowym 

przeznaczeniem terenu pod 

zabudowę usługową.

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

2. dz. nr 225 o pow. 489 m², 

(obr. 16, ark. 3), położona 

przy ul. Elektrycznej 14;

LU1I/00134403/1 Nieruchomość położona jest we 

wschodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Działa położona ok. 20 

m od ul. Elektrycznej, dojazd 

wewnętrzną drogą osiedlową. W 

całości zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Sąsiedztwo to teren 

parkowania przy budynkach 

wielorodzinnych. Brak regulacji 

prawnych umożliwiających 

bezpośredni dostęp do wycenianych 

nieruchomości. Infrastruktura 

techniczna to sieć energetyczna, 

telefoniczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna oraz centralnego 

ogrzewania przebiegające w 

przyległej ulicy.

Teren, na którym położona jest 

wyceniana nieruchomość, nie 

posiada aktualnego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego. Na podstawie 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przyjętego uchwałą Rady 

Miasta Lublin z 13 kwietnia 

2000 roku, wyceniany grunt 

znajduje się w terenie: teren 

intensywnej urbanizacji. 

Faktyczny sposób użytkowania 

nieruchomości zgodny jest z 

celem na jaki nieruchomość 

została oddana w użytkowanie 

wieczyste - tereny 

infrastruktury technicznej 

urządzeń energetyki cieplnej.

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

28.182,00 zł

3. dz. nr 147/1 o pow. 141 m², 

dz. nr 226/1 o pow. 138 m², 

dz. nr 146/1 o pow. 76 m², 

LU1I/00134403/1 Wyceniane działki tworzą zwarty 

kompleks gruntów o jednolitym 

sposobie zagospodarowania. 

Teren, na którym położona jest 

wyceniana nieruchomość, nie 

posiada aktualnego planu 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

20.459,00
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(obr. 16, ark. 3), położone 

przy ul. Olchowej 3

Nieruchomość położona jest we 

wschodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Bezpośredni dojazd 

ulica Olchowa. W całości 

zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Sąsiedztwo to teren 

parkowania przy budynkach 

wielorodzinnych. Infrastruktura 

techniczna to sieć energetyczna, 

telefoniczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna oraz centralnego 

ogrzewania przebiegające w 

przyległej ulicy.

zagospodarowania 

przestrzennego. Na podstawie 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przyjętego uchwałą Rady 

Miasta Lublin z 13 kwietnia 

2000 roku, wyceniany grunt 

znajduje się w terenie: teren 

intensywnej urbanizacji. 

Faktyczny sposób użytkowania 

nieruchomości zgodny jest z 

celem na jaki nieruchomość 

została oddana w użytkowanie 

wieczyste - tereny 

infrastruktury technicznej 

urządzeń energetyki cieplnej.

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

4. dz. nr  19/54 o pow. 204 m², 

dz. nr 19/56 o pow. 283 m², 

(obr. 6, ark. 1), położone przy 

ul. Karpackiej 43 

LU1I/00288629/5 Nieruchomość położona w 

północnej części miasta na terenie 

osiedla Czechów. Teren 

nieruchomości o kształcie 

regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Nieruchomość 

południowo zachodnią stroną 

przylega do ul. Karpackiej, od strony 

południowej utwardzony plac 

manewrowy, z pozostałych 

zabudowa jednorodzinna. 

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 r. wyceniana 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

36.135,00 zl
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Nieruchomość zabudowana 

budynkiem wymiennikowni. Dojazd 

od ulicy Karpackiej. Infrastruktura 

techniczna to sieć energetyczna, 

telefoniczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna oraz centralnego 

ogrzewania przebiegające w 

przyległej ulicy.

nieruchomość jest w  terenie 

infrastruktury technicznej 

oznaczonym symbolem: IT8-

tereny urządzeń energetyki 

cieplnej.

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

5.  dz. nr 5/1 o pow. 438 m², 

(obr. 6, ark. 1),  położona 

przy ul. Beskidzkiej 16

LU1I/00288629/5 Nieruchomość położona w 

północnej części miasta na terenie 

osiedla Czechów. Teren 

nieruchomości o kształcie 

regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Nieruchomość północno 

wschodnią stroną przylega do ul. 

Beskidzkiej, od strony północnej 

utwardzony plac manewrowy, z 

pozostałych zabudowa 

jednorodzinna. Nieruchomość 

zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Dojazd od ulicy 

Beskidzkiej. Infrastruktura 

techniczna to sieć energetyczna, 

telefoniczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna oraz centralnego 

ogrzewania przebiegające w 

przyległej ulicy.

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 r. wyceniana 

nieruchomość jest w  terenie 

infrastruktury technicznej 

oznaczonym symbolem: IT8-

tereny urządzeń energetyki 

cieplnej.

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

32.500,00 zł
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Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

6. dz. nr 31/10 o pow. 1432 m² 

(obr. 18, ark. 4), dz. nr 33/5 o 

pow. 1.2521 m², (obr. 18, ark. 

5), dz. nr 48/1 o pow. 1.1570, 

(obr. 18 , ark. 4), położone 

przy ul. Ceramicznej 3

LU1I/00019534/6 Nieruchomość obejmuje trzy działki, 

zagospodarowana jest wspólnie z 

działką nr 48/2, której stan prawny 

jest w  trakcie regulacji. Kształt 

nieruchomości regularny, zbliżony 

do dwóch przyległych prostokątów. 

Zachodnia granicą przylega do ul. 

Ceramicznej, z pozostałych stron 

graniczy z nieruchomościami 

zabudowanymi budynkami o 

charakterze przemysłowym. 

Nieruchomość zabudowana jest 

budynkami magazynowymi, 

garażowymi i warsztatowymi oraz 

budynkami biurowymi usytuowanymi 

przy zachodniej i wschodniej granicy 

nieruchomości. Północna część 

nieruchomości to teren 

niezabudowany, wykorzystywany 

jako plac manewrowy. Wzdłuż ul. 

Ceramicznej pas zieleni miejskiej, 

nieruchomość ogrodzona wzdłuż 

granic zewnętrznych. Dostęp 

komunikacyjny oparty na 

włączeniach do ul. Ceramicznej, 

obecnie wykorzystywany tylko wjazd 

południowy. Infrastruktura 

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 r. wyceniana 

nieruchomość jest w  terenie: 

IT/AG - teren infrastruktury 

technicznej/teren aktywności 

gospodarczej. Przy północnej 

granicy działki 33/5 tereny 

oznaczone symbolami;' IT8-

tereny urządzeń energetyki 

cieplnej, IT1 – stacje 

transformatorowe.

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

2.553.455,00 zł
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techniczna to sieć kanalizacji 

sanitarnej, deszczowej, 

wodociągowa, elektroenergetyczna i 

ciepłownicza. Sąsiedztwo to tereny 

zabudowy przemysłowej, w dalszym 

sąsiedztwie duże obiekty handlowe 

Alei Spółdzielczości Pracy.

7. dz. nr 29 o pow. 502 m², (obr. 

15, ark. 1), położona przy ul. 

Szwoleżerów 7

LU1I/00107238/5 Nieruchomość położona jest w 

zachodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Południową granica 

przylega do ul. Szwoleżerów, z 

pozostałych stron nieruchomości 

zabudowane budynkami 

wielorodzinnymi. Działka w 

centralnej części zabudowana 

budynkiem wymiennikowni. Dostęp 

komunikacyjny oparty na włączeniu 

do ul. Szwoleżerów. Infrastruktura 

techniczna to sieć energetyczna, 

telefoniczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna oraz centralnego 

ogrzewania przebiegające w 

przyległej ulicy.

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

– część II zatwierdzonym 

Uchwałą Rady Miasta nr 1688/

LV/2002 z dnia 26 września 

2002, ogłoszonym w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Lubelskiego Nr 124, poz. 2671 

z dnia 24 października 2002 

roku, zmienioną uchwałą nr 

394/XXII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 24 czerwca 2008 

roku, zmienioną uchwałą nr 

439/XXIII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 4 września 2008 

roku, wyceniana nieruchomość 

położona w terenie 

oznaczonym symbolem: II 10U 

- tereny zabudowy usługowej z 

podstawowym 

przeznaczeniem terenu pod 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

22.867,00 zł

Numer dokumentu Mdok: 306622/10/2012                                                                                                          



zabudowę usługową.

8. dz. nr 41  o pow. 464 m², 

(obr. 7, ark. 2), położona przy 

ul. Czwartek 24

LU1I/00132394/0 Nieruchomość położona w pobliżu 

centrum miasta na terenie osiedla 

mieszkaniowego. Teren o kształcie 

regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Nieruchomość 

zabudowana budynkiem z 

pomieszczeniami wymiennikowni 

oraz socjalno – biurowymi. Przed 

budynkiem teren umożliwiający 

parkowanie. Sąsiedztwo stanowią 

działki Gminy Lublin. Dojazd 

możliwy od ul. Szkolnej przez w/w 

działki gminne. Brak uregulowań 

prawnych określających zasady 

dojazdu do nieruchomości. 

Infrastruktura techniczna to sieć 

energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

centralnego ogrzewania 

przebiegające w  przyległej ulicy.

Teren, na którym położona jest 

wyceniana nieruchomość, nie 

posiada aktualnego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego. Na podstawie 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przyjętego uchwałą Rady 

Miasta Lublin z 13 kwietnia 

2000 roku, wyceniany grunt 

znajduje się w terenie: teren 

intensywnej urbanizacji. 

Faktyczny sposób użytkowania 

nieruchomości zgodny jest z 

celem na jaki nieruchomość 

została oddana w użytkowanie 

wieczyste - tereny 

infrastruktury technicznej 

urządzeń energetyki cieplne

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

28.907,00 zł

9. dz. nr 8 o pow. 459 m², (obr. 

6, ark. 9), położona przy ul. 

Braci Wieniawskich 2

 LU1I/00160246/3 Nieruchomość położona jest w 

północnej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Sąsiedztwo to działka 

stanowiąca własność Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Brak uregulowań 

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

– część III zatwierdzonym 

Uchwałą Rady Miasta nr 

825/XXXV/2005 z dnia 17 

listopada 2005 roku, 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

30.591,00 zł
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prawnych określających zasady 

dojazdu do nieruchomości. Działka 

w  całości zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Sąsiedztwo to 

tereny parkowania przy budynkach 

wielorodzinnych oraz osiedle 

mieszkaniowe. Dojazd drogą 

osiedlową. Infrastruktura techniczna 

to sieć energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

centralnego ogrzewania 

przebiegające w  przyległej ulicy.

ogłoszonym w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Lubelskiego Nr 2, Poz. 17 z 9 

stycznia 2006 r., wyceniana 

nieruchomość jest w  terenie 

infrastruktury technicznej 

oznaczonym symbolem: IT8 – 

tereny urządzeń energetyki 

cieplnej.

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

10.  dz. nr 12/2 o pow. 873 m², 

(obr. 6, ark. 9), położona przy 

ul. Braci Wieniawskich 7

 LU1I/00160246/3 Nieruchomość położona jest w 

północnej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Sąsiedztwo to działka 

stanowiąca własność Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Brak uregulowań 

prawnych określających zasady 

dojazdu do nieruchomości. Działka 

w całości zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Sąsiedztwo to 

tereny zabudowy usługowej, teren 

parkowania przy budynkach 

wielorodzinnych oraz osiedle 

mieszkaniowe. Dojazd drogą 

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 r., wyceniana 

nieruchomość jest w  terenie 

infrastruktury technicznej 

oznaczonym symbolem: IT8 – 

tereny urządzeń energetyki 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

58.183,00 zł
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osiedlową. Infrastruktura techniczna 

to sieć energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

centralnego ogrzewania 

przebiegające w przyległej ulicy.

cieplnej. położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

11. dz. nr 4 o pow. 454 m², (obr. 

5, ark. 2), położona przy ul. 

Skołuby 8

 LU1I/00160246/3 Nieruchomość położona jest w 

północnej części miasta  na osiedlu 

z dominującą zabudową 

wielorodzinną. Teren o kształcie 

regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Sąsiedztwo to teren 

działki 1/27 stanowiącej własność 

Spółdzielni Mieszkaniowej. Brak 

uregulowań prawnych określających 

zasady dojazdu do nieruchomości. 

Nieruchomość w całości 

zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Działka wydzielona 

po obrysie budynku. Sąsiedztwo to 

tereny zabudowy usługowej na 

działce 1/15, teren parkowania przy 

budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych oraz osiedle 

mieszkaniowe. Dojazd od ul. 

Kurantowej drogą osiedlową. 

Infrastruktura techniczna to sieć 

energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

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 r., wyceniana 

nieruchomość jest w  terenie 

infrastruktury technicznej 

oznaczonym symbolem: IT8 – 

tereny urządzeń energetyki 

cieplnej.

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

30.258,00 zł
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centralnego ogrzewania 

przebiegające w przyległej ulicy.

12. dz. nr 10 o pow. 474 m², (obr. 

5, ark. 2), położona przy ul. 

Kiepury 11a

 LU1I/00160246/3 Nieruchomość położona jest w 

północnej części miasta  na osiedlu 

z dominującą zabudową 

wielorodzinną. Teren o kształcie 

regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Sąsiedztwo to teren 

nieruchomości zabudowanej 

pawilonem handlowym, stanowiącej 

własność Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Brak uregulowań 

prawnych określających zasady 

dojazdu do nieruchomości. 

Nieruchomość w całości 

zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Działka wydzielona 

po obrysie budynku. Sąsiedztwo to 

tereny zabudowy usługowej oraz 

mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Dojazd od ulicy Kiepury przez 

działkę Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Infrastruktura techniczna to sieć 

energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

centralnego ogrzewania 

przebiegające w przyległej ulicy.

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 r., wyceniana 

nieruchomość jest w  terenie 

infrastruktury technicznej 

oznaczonym symbolem: U – 

teren usług komercyjnych.

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

31.591,00 zł

13. dz. nr 10/1 o pow. 95 m², 

(obr. 6, ark. 8), położona przy 

LU1I/00132923/8 Wyceniane działki tworzą zwarty 

kompleks gruntów o jednolitym 

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

27.992,00 zł
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ul. Żywnego 10b; dz. nr 10/2 

o pow. 325 m², (obr. 6, ark. 

8), położona przy ul. 

Żywnego 10a; 

sposobie zagospodarowania. 

Nieruchomość położona jest w 

północnej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Sąsiedztwo to działka 

stanowiąca własność Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Brak uregulowań 

prawnych określających zasady 

dojazdu do nieruchomości. Działka 

w  całości zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Sąsiedztwo to 

tereny zabudowy usługowej, teren 

parkowania przy budynkach 

wielorodzinnych oraz osiedle 

mieszkaniowe. Dojazd drogą 

osiedlową. Infrastruktura techniczna 

to sieć energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

centralnego ogrzewania 

przebiegające w  przyległej ulicy.

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 r., wyceniana 

nieruchomość jest w  terenie 

infrastruktury technicznej 

oznaczonym symbolem: IT8 – 

tereny urządzeń energetyki 

cieplnej.

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

14. dz. nr 6/1 o pow. 37 m², (obr. 

6, ark. 8), położona przy ul. 

Żywnego 11a; dz. nr 6/2 o 

pow. 331 m², (obr. 6, ark. 8), 

położona przy ul. Żywnego 

11

LU1I/00132923/8 Wyceniane działki tworzą zwarty 

kompleks gruntów o jednolitym 

sposobie zagospodarowania. 

Nieruchomość położona jest w 

północnej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Sąsiedztwo to działka 

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 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

24.526,00 zł
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stanowiąca własność Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Brak uregulowań 

prawnych określających zasady 

dojazdu do nieruchomości. Działka 

w  całości zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Sąsiedztwo to 

tereny zabudowy usługowej, teren 

parkowania przy budynkach 

wielorodzinnych oraz osiedle 

mieszkaniowe. Dojazd drogą 

osiedlową. Infrastruktura techniczna 

to sieć energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

centralnego ogrzewania 

przebiegające w  przyległej ulicy.

Urzędowym Województwa 

Lubelskiego Nr 2, Poz. 17 z 9 

stycznia 2006 r., wyceniana 

nieruchomość jest w  terenie 

infrastruktury technicznej 

oznaczonym symbolem: IT8 – 

tereny urządzeń energetyki 

cieplnej.

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

15. dz. nr 11 o pow. 475 m², (obr. 

5, ark. 3), położona przy ul. 

Radzyńskiej 12 

LU1I/00123422/0 Nieruchomość położona jest w 

północnej części miasta  na osiedlu 

z dominującą zabudową 

wielorodzinną. Teren o kształcie 

regularnym, zbliżonym do 

prostokąta z wydzielonym 

fragmentem na którym znajduje się 

stacja transformatorowa. 

Sąsiedztwo to teren działki  5/25 

stanowiącej własność Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Brak uregulowań 

prawnych określających zasady 

dojazdu do nieruchomości. 

Nieruchomość w części 

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 r., wyceniana 

nieruchomość jest w  terenie 

infrastruktury technicznej 

oznaczonym symbolem: IT8 – 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

31.657,00 zl
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zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Działka wydzielona 

po obrysie budynku. Sąsiedztwo to 

tereny zabudowy mieszkaniowej i 

tereny parkowania w osiedlu 

mieszkaniowym. Dojazd od ul. 

Lipińskiego drogą osiedlową. 

Infrastruktura techniczna to sieć 

energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

centralnego ogrzewania 

przebiegające w przyległym terenie.

tereny urządzeń energetyki 

cieplnej.

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

16. dz. nr 26/1 o pow. 76 m², 

(obr. 4, ark. 5), położona przy 

ul. Króla Rogera 2; dz. nr 

26/2 o pow. 533 m², (obr. 4, 

ark. 5), położona przy ul. 

Harnasie 9

LU1I/00132738/4 Nieruchomość położona jest w 

północnej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego z 

zabudową wielorodzinną. Teren o 

kształcie regularnym. Zachodnią 

granica przylega do ulicy Harnasie, 

południową od Króla Rogera. Z 

pozostałych stron sąsiaduje z 

terenem zabudowanym pawilonem 

handlowym, stanowiącej własność 

Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem wymiennikowni. Działka 

wydzielona po obrysie zewnętrznym 

budynku, za wyjątkiem granicy 

zachodniej, gdzie przebiega w 

odległości 4m od budynku i stanowi 

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 r., wyceniana 

nieruchomość jest w  terenie 

infrastruktury technicznej 

oznaczonym symbolem: U – 

teren usług komercyjnych.

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

40.588,00 zł
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ciąg pieszy przy ul. Harnasie. 

Sąsiedztwo to tereny zabudowy 

usługowej oraz mieszkaniowej 

wielorodzinnej. Dojazd od ul. Króla 

Rogera. Infrastruktura techniczna to 

sieć energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

centralnego ogrzewania 

przebiegające w  przyległej ulicy.

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

17. dz. nr 104/2 o pow. 931 m², 

(obr. 3, ark. 10), położona 

przy ul. Puławskiej 30

LU1I/00176427/1 Nieruchomość położona jest 

pomiędzy ulicami Puławską a al. 

Sikorskiego, na zachód od centrum 

miasta. Teren o kształcie 

nieregularnym, zbliżonym do dwóch 

trapezów. Teren zagospodarowany 

łącznie z działką 104/1, także 

będącą w użytkowaniu wieczystym 

LPEC. Nieruchomość wschodnia 

granicą przylega do ul. Puławskiej, 

południową i zachodnią do działki 

104/1. Nieruchomość zabudowana 

budynkiem garażowym, przed 

budynkiem plac manewrowy i 

parking częściowo obejmujący także 

działkę sąsiednią. Część 

południowo wschodnia działki 

zagospodarowana wspólnie z 

częścią wschodnia działki 104/1 

jako parking przy budynku. Ze 

Teren na którym położona jest 

wyceniana nieruchomość, nie 

posiada aktualnego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego. Na podstawie 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przyjętego uchwałą Rady 

Miasta Lublin z 13 kwietnia 

2000 roku, wyceniany grunt 

znajduje się w terenie: Teren 

intensywnej urbanizacji. 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

90.633,00 zł
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względu na spadek terenu w 

kierunku północnym, pomiędzy 

parkingami mur oporowy. 

Nieruchomość ogrodzona wzdłuż 

wschodniej i północnej granicy, 

posiada wspólne ogrodzenie od 

strony zachodniej z działką nr 104/1. 

Dostęp komunikacyjny oparty na 

dwóch włączeniach do ul. 

Puławskiej na teren dwóch 

parkingów przy budynku. Otoczenie 

stanowią tereny zabudowy 

wielorodzinnej oraz zabudowa 

garażowa. Infrastruktura techniczna 

to sieć energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej oraz centralnego 

ogrzewania.

 z o.o.

18. dz. nr 104/1 o pow. 2575 m², 

(obr. 3, ark. 10), położona 

przy ul. Puławskiej 28

LU1I/00128758/9 Nieruchomość położona jest 

pomiędzy ulicami Puławską a al. 

Sikorskiego, na zachód od centrum 

miasta. Teren o kształcie 

nieregularnym, zbliżonym do 

trapezu. Teren zagospodarowany 

łącznie z działką 104/2, także 

będącą w użytkowaniu wieczystym 

LPEC. Południową granicą przylega 

do działek 105/8 i 105/9, które 

stanowią wewnętrzną drogę 

Teren na którym położona jest 

wyceniana nieruchomość, nie 

posiada aktualnego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego. Na podstawie 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przyjętego uchwałą Rady 

Miasta Lublin z 13 kwietnia 

2000 roku, wyceniany grunt 

znajduje się w terenie: Teren 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

422.268,00 zł
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dojazdową. Od strony południowo-

wschodniej nieruchomość graniczy z 

działką 104/1, od zachodniej 108/3 

wchodzącą w skład pasa 

drogowego. Nieruchomość w 

centralnej części zabudowana 

budynkami biurowymi III i IV 

kondygnacyjnymi, gdzie mieści się 

siedziba przedsiębiorstwa. Przy 

południowo zachodniej granicy 

znajduje się budynek stacji 

transformatorowej. Po wschodniej i 

południowej stronie budynków 

biurowych dwa parkingi, obejmujące 

działkę 104/1. Ze względu na 

spadek terenu, pomiędzy 

parkingami mur oporowy. 

Nieruchomość ogrodzona jest 

wzdłuż zachodniej granicy i posiada 

wspólne ogrodzenie z działką  104/2 

od strony wschodniej i południowej. 

Dostęp komunikacyjny możliwy 

przez działkę 104/2 oraz dodatkowo 

od strony południowej przez drogę 

wewnętrzną. Otoczenie stanowią 

tereny zabudowy wielorodzinnej. 

Infrastruktura techniczna to sieć 

energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacji sanitarnej 

intensywnej urbanizacji. października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.
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i deszczowej oraz centralnego 

ogrzewania.

19. dz. nr 3/12 o pow. 503 m², 

(obr. 26, ark. 7), położona 

przy ul. Weteranów 11d

LU1I/00131178/3 Nieruchomość położona w pobliżu 

centrum miasta w niewielkiej 

odległości od Al. Racławickich. 

Teren nieruchomości o kształcie 

regularnym dwóch przyległych 

prostokątów.  Nieruchomość 

położona na zapleczu zabudowy 

garażowej położonej przy ul. 

Weteranów.  Dojazd przez działkę nr 

3/16, stanowiącej własność Gminy 

Lublin, zapewniającej dostęp 

komunikacyjny do garaży i 

budynków mieszkalnych. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem administracyjnym przy 

wschodniej stronie granicy. Przy 

zachodniej plac manewrowy, 

umożliwiający dojazd i parkowanie. 

Otoczenie stanowią tereny 

zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej wzdłuż ulicy 

Puławskiej. Infrastruktura techniczna 

to sieć energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej oraz centralnego 

ogrzewania.

Teren na którym położona jest 

wyceniana nieruchomość, nie 

posiada aktualnego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego. Na podstawie 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przyjętego uchwałą Rady 

Miasta Lublin z dnia 13 

kwietnia 2000 roku, wyceniany 

grunt znajduje się w terenie: 

teren intensywnej urbanizacji.

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

72.979,00 zł

20. dz. nr 9 o pow. 610 m², (obr. LU1I/00185255/0 Nieruchomość położona w Na podstawie miejscowego Sprzedaż w drodze 27.787,00 zł
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30, ark. 1), położona przy ul. 

Ułanów 18

zachodniej części miasta  na terenie 

osiedla mieszkaniowego z 

zabudową wielorodzinną. Kształt 

regularny, zbliżony do prostokąta. 

Dojazd do nieruchomości drogą 

osiedlową - brak regulacji prawnej 

ustalającej sposób dojazdu. Działka 

zabudowana parterowym 

budynkiem wymiennikowni i w 

części wykorzystywana jako parking 

osiedlowy. Otoczenie to teren 

zabudowy wielorodzinnej. 

Infrastruktura techniczna to sieć 

energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna, 

gazowa oraz centralnego 

ogrzewania przebiegająca w 

przyległym terenie.

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

– część II zatwierdzonym 

Uchwała Rady Miasta nr 1688/

LV/2002 z dnia 26 września 

2002, ogłoszonym w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Lubelskiego Nr 124, poz. 2671 

z dnia 24 października 2002 

roku, zmienioną uchwałą nr 

394/XXII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 24 czerwca 2008 

roku, zmienioną uchwałą nr 

439/XXIII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 4 września 2008 

roku, wyceniana nieruchomość 

położona w  terenie 

oznaczonym symbolem: II 

11U-tereny zabudowy 

usługowej z podstawowym 

przeznaczeniem terenu pod 

zabudowę usługową.

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

21. dz. nr 46 o pow. 645 m², (obr. 

30, ark. 2), położona przy ul. 

Rycerskiej 7

 

LU1I/00171950/1 Nieruchomość położona w 

zachodniej części miasta  na terenie 

osiedla mieszkaniowego z 

zabudową wielorodzinną. Kształt 

regularny, zbliżony do prostokąta. 

Dojazd do nieruchomości drogą 

osiedlową - brak regulacji prawnej 

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

– część II zatwierdzonym 

Uchwała Rady Miasta nr 1688/

LV/2002 z dnia 26 września 

2002, ogłoszonym w Dzienniku 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

29.381,00 zł
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ustalającej sposób dojazdu. Działka 

zabudowana parterowym 

budynkiem wymiennikowni i w 

części wykorzystywana jako parking 

osiedlowy. Otoczenie to teren 

zabudowy wielorodzinnej oraz 

szkoła. Infrastruktura techniczna to 

sićc energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna, 

gazowa oraz centralnego 

ogrzewania przebiegająca w 

przyległym terenie.

Urzędowym Województwa 

Lubelskiego Nr 124, poz. 2671 

z dnia 24 października 2002 

roku, zmienioną uchwałą nr 

394/XXII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 24 czerwca 2008 

roku, zmienioną uchwałą nr 

439/XXIII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 4 września 2008 

roku, wyceniana nieruchomość 

położona w  terenie 

oznaczonym symbolem: II 

14U-tereny zabudowy 

usługowej z podstawowym 

przeznaczeniem terenu pod 

zabudowę usługową.

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

22. dz. nr 26 o pow. 270 m², (obr. 

30, ark. 12), położona przy 

ul. Kaczeńcowej 16;

LU1I/00172237/4 Nieruchomość położona jest w 

zachodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego z 

zabudową wielorodzinną. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Działka w całości 

zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Sąsiedztwo to 

działka Gminy Lublin, stanowiąca 

pas drogowy ul. Kaczeńcowej, 

pozwalający na dojazd do budynku. 

Otoczenie to teren parkowania w 

osiedlu, kościół oraz osiedle 

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

– część II zatwierdzonym 

Uchwała Rady Miasta nr 1688/

LV/2002 z dnia 26 września 

2002, ogłoszonym w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Lubelskiego Nr 124, poz. 2671 

z dnia 24 października 2002 

roku, zmienioną uchwałą nr 

394/XXII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 24 czerwca 2008 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

12.299,00 zł
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mieszkaniowe. Infrastruktura 

techniczna to sieć energetyczna, 

telefoniczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna, gazowa oraz 

centralnego ogrzewania 

przebiegająca w przyległym terenie.

roku, zmienioną uchwałą nr 

439/XXIII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 4 września 2008 

roku, wyceniana nieruchomość 

położona w  terenie 

oznaczonym symbolem: II 

15U-tereny zabudowy 

usługowej z podstawowym 

przeznaczeniem terenu pod 

zabudowę usługową.

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

23.  dz. nr 27 o pow. 268 m², 

(obr. 30, ark. 12), położona 

przy ul. Biedronki 4

LU1I/00172237/4 Nieruchomość położona jest w 

zachodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego z 

zabudową wielorodzinną. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Działka w całości 

zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Sąsiedztwo to 

działka Gminy Lublin, stanowiąca 

pas drogowy, która umożliwia 

dojazd i parkowanie przy budynku. 

Otoczenie to tereny parkowania, 

zabudowa usługowa oraz teren 

osiedla. Infrastruktura techniczna to 

sieć energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna, 

gazowa oraz centralnego 

ogrzewania przebiegające w 

przyległej ulicy.

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

– część II zatwierdzonym 

Uchwała Rady Miasta nr 1688/

LV/2002 z dnia 26 września 

2002, ogłoszonym w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Lubelskiego Nr 124, poz. 2671 

z dnia 24 października 2002 

roku, zmienioną uchwałą nr 

394/XXII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 24 czerwca 2008 

roku, zmienioną uchwałą nr 

439/XXIII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 4 września 2008 

roku, wyceniana nieruchomość 

położona w  terenie 

oznaczonym symbolem: II 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

12.208,00 zł
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16U-tereny zabudowy 

usługowej z podstawowym 

przeznaczeniem terenu pod 

zabudowę usługową.

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

24. dz. nr 28/6 o pow. 270 m², 

(obr. 30, ark. 11), położona 

przy ul. Bocianiej 4

LU1I/00172237/4 Nieruchomość położona jest w 

zachodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego z 

zabudową wielorodzinną. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Działka w całości 

zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Sąsiedztwo to teren 

działki niezabudowanej oraz teren 

parkowania w obrębie osiedla. 

Dojazd ulicą osiedlową. 

Infrastruktura techniczna to sieć 

energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna, 

gazowa oraz centralnego 

ogrzewania przebiegające w 

przyległych terenach.

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

– część II zatwierdzonym 

Uchwała Rady Miasta nr 1688/

LV/2002 z dnia 26 września 

2002, ogłoszonym w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Lubelskiego Nr 124, poz. 2671 

z dnia 24 października 2002 

roku, zmienioną uchwałą nr 

394/XXII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 24 czerwca 2008 

roku, zmienioną uchwałą nr 

439/XXIII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 4 września 2008 

roku, wyceniana nieruchomość 

położona w  terenie 

oznaczonym symbolem: II 

18U-tereny zabudowy 

usługowej z podstawowym 

przeznaczeniem terenu pod 

zabudowę usługową.

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

12.299,00 zł

25. dz. nr 52/2 o pow. 233 m², 

(obr. 30, ark. 10), położona 

LU1I/00159525/3 Nieruchomość położona jest w 

zachodniej części miasta na terenie 

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

10.614,00 zł
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przy ul. Watykańskiej 12; osiedla mieszkaniowego z 

zabudową wielorodzinną. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Działka w całości 

zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Działka wydzielona 

po obrysie zewnętrznym budynku. 

Sąsiedztwo to teren działki nr 52/12 

zabudowanej budynkami 

wielorodzinnymi – własność 

spółdzielni Mieszkaniowej. 

Otoczenie to tereny parkowania w 

osiedlu, zabudowa usługowa 

(kościół) oraz teren osiedla 

mieszkaniowego. Dojazd od ul. 

watykańskiej ulicą lokalna ( działka 

nr 52/13 to własność Spółdzielni 

Mieszkaniowej). Brak uregulowań 

prawnych określających zasady 

dojazdu do nieruchomości. 

Infrastruktura techniczna to sieć 

energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna, 

gazowa oraz centralnego 

ogrzewania przebiegające w 

przyległym terenie.

przestrzennego miasta Lublin 

– część II zatwierdzonym 

Uchwała Rady Miasta nr 1688/

LV/2002 z dnia 26 września 

2002, ogłoszonym w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Lubelskiego Nr 124, poz. 2671 

z dnia 24 października 2002 

roku, zmienioną uchwałą nr 

394/XXII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 24 czerwca 2008 

roku, zmienioną uchwałą nr 

439/XXIII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 4 września 2008 

roku, wyceniana nieruchomość 

położona w  terenie 

oznaczonym symbolem: II 6U-

tereny zabudowy usługowej z 

podstawowym 

przeznaczeniem terenu pod 

zabudowę usługową.

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

26. dz. nr 27 o pow. 471 m², (obr. 

30, ark. 3), położona przy ul. 

Różanej 2

LU1I/00159525/3 Nieruchomość położona jest w 

zachodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego z 

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

21.455,00 zł
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zabudową wielorodzinną. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Wschodnią granicą 

przylega do ulicy Stokrotki, 

bezpośredni dojazd możliwy przez 

działkę nr 24/17 (własność 

Spółdzielni Mieszkaniowej). Brak 

uregulowań prawnych określających 

zasady dojazdu do nieruchomości. 

Działka w całości zabudowana 

budynkiem wymiennikowni. 

Otoczenie to tereny parkowania w 

osiedlu mieszkaniowym, zabudowa 

usługowa oraz teren osiedla 

mieszkaniowego. Infrastruktura 

techniczna to sieć energetyczna, 

telefoniczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna, gazowa oraz 

centralnego ogrzewania 

przebiegające w przyległym terenie.

– część II zatwierdzonym 

Uchwała Rady Miasta nr 1688/

LV/2002 z dnia 26 września 

2002, ogłoszonym w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Lubelskiego Nr 124, poz. 2671 

z dnia 24 października 2002 

roku, zmienioną uchwałą nr 

394/XXII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 24 czerwca 2008 

roku, zmienioną uchwałą nr 

439/XXIII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 4 września 2008 

roku, wyceniana nieruchomość 

położona w  terenie 

oznaczonym symbolem: II 8U-

tereny zabudowy usługowej z 

podstawowym 

przeznaczeniem terenu pod 

zabudowę usługową.

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

27. dz. nr 31/1 o pow. 416 m², 

(obr. 30, ark. 3), położona 

przy ul. Sasankowej 6

LU1I/00159523/9 Nieruchomość położona jest w 

zachodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego z 

zabudową wielorodzinną. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Sąsiedztwo to teren 

działki nr 24/18 zabudowanej 

budynkami wielorodzinnymi 

(własność Spółdzielni 

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

– część II zatwierdzonym 

Uchwała Rady Miasta nr 1688/

LV/2002 z dnia 26 września 

2002, ogłoszonym w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Lubelskiego Nr 124, poz. 2671 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

18.950,00 zł
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Mieszkaniowej). Działka w całości 

zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Otoczenie to tereny 

parkowania w osiedlu 

mieszkaniowym, zabudowa 

usługowa oraz teren osiedla 

mieszkaniowego. Dostęp 

komunikacyjny możliwy ulicą lokalną 

(działki 24/3 i 24/16 własność 

Spółdzielni Mieszkaniowej). Brak 

uregulowań prawnych określających 

zasady dojazdu do nieruchomości. 

Infrastruktura techniczna to sieć 

energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna, 

gazowa oraz centralnego 

ogrzewania przebiegające w 

przyległym terenie.

z dnia 24 października 2002 

roku, zmienioną uchwałą nr 

394/XXII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 24 czerwca 2008 

roku, zmienioną uchwałą nr 

439/XXIII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 4 września 2008 

roku, wyceniana nieruchomość 

położona w  terenie 

oznaczonym symbolem: II 9U-

tereny zabudowy usługowej z 

podstawowym 

przeznaczeniem terenu pod 

zabudowę usługową.

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

28. dz. nr 70 o pow. 351 m², (obr. 

27, ark. 4), położone przy ul. 

Wyżynnej 31

LU1I/00161931/9 Nieruchomość położona jest w 

zachodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego z 

zabudową wielorodzinną. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Działka w całości 

zabudowana parterowym 

budynkiem wymiennikowni. Dojazd 

drogą lokalną po gruntach Gminy 

Lublin. Sąsiedztwo to teren 

zabudowy wielorodzinnej i zieleni 

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

– część II zatwierdzonym 

Uchwała Rady Miasta nr 1688/

LV/2002 z dnia 26 września 

2002, ogłoszonym w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Lubelskiego Nr 124, poz. 2671 

z dnia 24 października 2002 

roku, zmienioną uchwałą nr 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

15.989,00 zł
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miejskiej. Infrastruktura techniczna 

to sieć energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna, 

gazowa oraz centralnego 

ogrzewania przebiegające w 

przyległej ulicy.

394/XXII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 24 czerwca 2008 

roku, zmienioną uchwałą nr 

439/XXIII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 4 września 2008 

roku, wyceniana nieruchomość 

położona w  terenie 

oznaczonym symbolem: II 26U 

– tereny zabudowy usługowej 

z podstawowym 

przeznaczeniem terenu pod 

zabudowę usługową.

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

29. dz. nr  56/1 o pow. 279, (obr. 

27, ark. 9), położona przy ul. 

Bursztynowej 6a

LU1I/00161931/9 Nieruchomość położona jest w 

zachodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego z 

zabudową wielorodzinną. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Działka w całości 

zabudowana parterowym 

budynkiem wymiennikowni. Dojazd 

drogą osiedlową  od ul. Perłowej - 

brak uregulowań prawnych 

ustalających zasady dojazdu. 

Sąsiedztwo to obiekt handlowy, 

tereny parkowania oraz zabudowa 

wielorodzinna. Infrastruktura 

techniczna to sieć energetyczna, 

telefoniczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna, gazowa oraz 

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

– część II zatwierdzonym 

Uchwała Rady Miasta nr 1688/

LV/2002 z dnia 26 września 

2002, ogłoszonym w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Lubelskiego Nr 124, poz. 2671 

z dnia 24 października 2002 

roku, zmienioną uchwałą nr 

394/XXII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 24 czerwca 2008 

roku, zmienioną uchwałą nr 

439/XXIII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 4 września 2008 

roku, wyceniana nieruchomość 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) oraz uchwały 

nr 577/XXIII/2012 Rady 

Miasta Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

12.709,00 zł
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centralnego ogrzewania 

przebiegająca w przyległym terenie.

położona w  terenie 

oznaczonym symbolem: II 19U 

– tereny zabudowy usługowej 

z podstawowym 

przeznaczeniem terenu pod 

zabudowę usługową.

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

 Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) na poczet ceny nieruchomości gruntowej 

sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży

1.W przypadku powstania obowiązku doliczania do ceny netto podatku VAT, zostanie on naliczony w odpowiedniej stawce.

2. Cała cena za nieruchomość 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.

3. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni -  od dnia 5.11. 2012 r. do dnia 26.11.2012 r.

4.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, o którym mowa w pkt. 4.
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