
            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 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 przy ul. Zemborzyckiej 114, ul. Łagiewnickiej 5,
Al. Racławickich 42 oraz ul. Wodnej 2 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Oznaczenie nieruchomości        Opis nieruchomości Przeznaczenie w 
planie miejscowym 

i sposób zagospodarowania

 Przeznaczenie      Cena i termin jej zapłaty

Nieruchomość położona
w Lublinie przy

ul. Zemborzyckiej 114 
oznaczona jako
działka nr 58/8

o pow. 2,4006 ha 

(obr. 43, ark. 26)

KW LU1I/00109071/0

Nieruchomość położona w Lublinie, 
przy ul. Zemborzyckiej w sąsiedztwie 

ul. Diamentowej. Dojazd do 
nieruchomości ul. Zemborzycką

a następnie ul. Diamentową, drogą 
asfaltową. W pobliżu przedmiotowej 

nieruchomości znajdują się tory 
kolejowe. Działka o nieregularnym 
kształcie, zabudowana, porośnięta 
zielenią niską i wysoką, otoczona 

murowanym ogrodzeniem
z elementami stalowymi. Na działce 

sieć elektroenergetyczna, 
wodociągowa, telefoniczna, 

kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa), 
CO oraz oświetlenie. Na 

nieruchomości znajduje się stacja 
pomp „Zemborzycka”.

Zgodnie ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina 
działka znajduje się w obszarze 

terenów aktywizacji gospodarczej, 
koncentracji wielkokubaturowych 

obiektów handlowych oraz
w obszarze ścieżek rowerowych.

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze 
bezprzetargowej

Cena: 3.834.718,00 zł netto 
(słownie: trzy miliony osiemset 

trzydzieści cztery tysiące siedemset 
osiemnaście złotych 00/100) plus 

należny podatek Vat

Termin płatności:
Cena podlega zapłacie

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 do dnia 31.12.2012 r.

Nabywca ponosi koszty 
sporządzenia aktu notarialnego.

Nieruchomość położona
w Lublinie przy

ul. Łagiewnickiej 5 
oznaczona jako:

działka nr 30 o pow.
5,6074 ha (obr. 38, ark. 3)

Przedmiotowa nieruchomość położona 
w Lublinie przy ul. Łagiewnickiej
w sąsiedztwie ul. Turystycznej,

ul. Jakubowickiej i ul. T. Grodzickiego. 
Infrastruktura miejska w postaci 

obiektów użyteczności publicznej 
zlokalizowana przy ul. Turystycznej

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania 

przestrzennego działka nr 30 
przeznaczona jest pod tereny 
aktywności gospodarczej AGc, 

tereny tras komunikacyjnych KD, 
tereny urządzeń odprowadzania

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze 
bezprzetargowej

Cena:  29.505.352,00 zł netto 
(słownie:  dwadzieścia dziewięć 

milionów pięćset pięć tysięcy 
trzysta pięćdziesiąt dwa złote 

00/100) plus należny podatek Vat

Termin płatności:
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działka nr 68/8 o pow. 
19,9365 ha (obr. 38, ark. 2)

 działka nr 120/1 o pow. 
1,9288 ha (obr. 38, ark. 11)

działka nr 120/3 o pow. 
0,0036 ha (obr. 38, ark. 11)

 działka nr 749 o pow.
5,3953 ha (obr. 62, ark. 13)

KW LU1I/00117192/3

i ul. Mełgiewskiej. Dojazd do 
nieruchomości ul. Turystyczną , 

następnie ul. Łagiewnicką. 
Nieruchomość składająca się

z zabudowanych i niezabudowanych 
działek ewidencyjnych

o nieregularnych kształtach. Na 
działkach nr 30, nr 68/8 i nr 749 sieci 

techniczne: CO, oświetleniowa, 
elektroenergetyczna, wodociągowa, 
gazowa, telefoniczna, kanalizacyjna 
(sanitarna i deszczowa). Na działce

nr 120/1 sieć kanalizacyjna sanitarna
i deszczowa. Na działce nr 120/3 sieć 
kanalizacyjna sanitarna i deszczowa 
oraz sieć elektroenergetyczna. Teren 

nieruchomości porośnięty zielenią 
niską i wysoką. Ogrodzony cały 

kompleks, brak ogrodzenia 
pojedynczej działki. Na nieruchomości 

znajduje się oczyszczalnia ścieków 
"Hajdów".

i oczyszczania ścieków 
sanitarnych IT-7 oraz wydzielone 

ścieżki rowerowe – KR. 
Działka nr 68/8 przeznaczona jest 

pod tereny zieleni łęgowej ZŁ, 
tereny tras komunikacyjnych KD, 
tereny urządzeń elektroenergetyki 

– IT 3, tereny urządzeń 
zaopatrzenia w wodę IT 5, tereny 

urządzeń odprowadzania i 
oczyszczania ścieków sanitarnych 

IT – 7, wydzielone ścieżki 
rowerowe KR.

Działka nr 120/1 przeznaczona 
jest pod tereny zieleni łęgowej ZŁ, 

tereny wód otwartych W oraz 
tereny urządzeń odprowadzania 

i oczyszczania ścieków 
sanitarnych IT-7.

Działka nr 120/3 przeznaczona 
jest pod tereny urządzeń 

odprowadzania i oczyszczania 
ścieków sanitarnych IT -7.

Działka nr 749 przeznaczona jest 
pod tereny zieleni łęgowej ZŁ, 
tereny wód otwartych W oraz 

tereny urządzeń odprowadzania
i oczyszczania ścieków 

sanitarnych IT-7.

Cała cena podlega zapłacie 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 do dnia 31.12.2012 r.

Nabywca ponosi koszty 
sporządzenia aktu notarialnego.

Nieruchomość położona
w Lublinie przy

Al. Racławickich 42 
oznaczona jako
 działka nr 2/8

o pow. 0,1536 ha
(obr. 26, ark. 5)

Nieruchomość zlokalizowana
w niewielkiej odległości od centrum 
Lublina. Otoczenie nieruchomości 
stanowią budynki wielorodzinne 
położone przy Al. Racławickich,

ul. Puławskiej i ul. Spadochroniarzy. 
Dojazd do nieruchomości 

bezpośrednio Al. Racławickimi. Działka 

Zgodnie ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina 
działka znajduje się w obszarze 

terenów wojskowych oraz
w obszarze rozwoju funkcji 

centrotwórczych.

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze 
bezprzetargowej 

Cena:  387.686,00 zł netto 
(słownie: trzysta osiemdziesiąt 

siedem tysięcy sześćset 
osiemdziesiąt sześć złotych 

00/100) plus należny podatek Vat

Termin płatności:
Cała cena podlega zapłacie na 
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KW LU1I/00110113/7 o regularnym kształcie, otoczona 
murowanym parkanem,  porośnięta 

zielenią wysoką. Na działce sieci 
techniczne: elektroenergetyczna, 

telefoniczna, wodociągowa, kanalizacja 
sanitarna i deszczowa, stacja trafo, 

gazowa w Al. Racławickich. Na 
nieruchomości znajduje się budynek 

wieży ciśnień.

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 do dnia 31.12.2012 r.

Nabywca ponosi koszty 
sporządzenia aktu notarialnego.

Nieruchomość położona
w Lublinie przy

ul. Wodnej 2 oznaczona jako
 działka nr 7

o pow. 1,1978 ha
(obr. 33, ark. 3)

KW LU1I/00147208/8

Nieruchomość położona w Lublinie 
przy ul. Wodnej (na wysokości działki 
nr 7 droga brukowa) w sąsiedztwie

ul. Wądolnej. Dojazd do nieruchomości 
ul. Nałęczowską, następnie ul. Główną 

i ul. Wądolną lub al. Warszawską, 
następnie ul. Agronomiczną i ul. 

Wodną.  W bezpośrednim sąsiedztwie 
nieruchomości znajduje się Muzeum 

Wsi Lubelskiej oraz ogródki działkowe. 
W sąsiedztwie prowadzona jest 

budowa drogi S -19. Działka 
zabudowana o nieregularnym 

kształcie, porośnięta zielenią niską 
i wysoką. Na działce sieć 

elektroenergetyczna, wodociągowa, 
telefoniczna, kanalizacyjna (sanitarna
i deszczowa), sieć ciepłej wody, sieć 
CO, w sąsiedztwie sieć gazowa. Na 
nieruchomości znajduje się stacja 

pomp „Sławinek”.

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania 

przestrzennego działka nr 7 
przeznaczona jest pod tereny 

usług komercyjnych U
oraz pod tereny urządzeń 

zaopatrzenia w wodę – IT5.

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze 
bezprzetargowej 

Cena:  2.568.562,00 zł netto 
(słownie: dwa miliony pięćset 

sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset 
sześćdziesiąt dwa złote 00/100) 

plus należny podatek Vat

Termin płatności:
Cała cena podlega zapłacie 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 do dnia 31.12.2012 r.

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 dnia 5 listopada 2012 roku do dnia 26 listopada 2012 roku.
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