
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 9 o pow. 265 m², (obr. 

14, ark. 1), położona przy ul. 

Pankiewicza 33

LU1I/00215629/3 Nieruchomość położona jest w 

północnej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Sąsiedztwo to działka nr 

20/2 stanowiąca własność  Gminy 

Lublin. Działka zapewnia dostęp do 

budynków mieszkalnych, garaży 

oraz zapewnia miejsca postojowe na 

terenie osiedla. Brak uregulowań 

prawnych określających zasady 

dojazdu do nieruchomości. Działka w 

całości zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Działka wydzielona 

po obrysie zewnętrznym budynku. 

Sąsiedztwo to tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej w osiedlu 

mieszkaniowym. Dojazd   ulicą o 

nawierzchni asfaltowej. Infrastruktura 

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

– część I, rejon północno 

wschodni  zatwierdzonym 

Uchwałą Rady Miasta nr 1641/

LIII/2002 z dnia 29 sierpnia 

2002 r,  wyceniana 

nieruchomość  położona jest w 

terenie oznaczonym 

symbolem: M2 – zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna.

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 

10.222,00 zł
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techniczna to sieć energetyczna, 

telefoniczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna oraz centralnego 

ogrzewania przebiegające w 

przyległym terenie. 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

2. dz. nr 107 o pow. 184 m², 

(obr. 3, ark. 10), położona 

przy ul. Puławskiej 20

LU1I/00214863/8 Nieruchomość położona jest 

pomiędzy ulicami Puławska a al. 

Sikorskiego, na zachód od ścisłego 

centrum miasta.  Teren o kształcie 

regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Sąsiedztwo to teren 

osiedla mieszkaniowego. Działka w 

całości zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Działka wydzielona 

po obrysie zewnętrznym budynku. 

Dojazd od ul. Puławskiej przez drogę 

osiedlową przebiegającą przez 

grunty spółdzielni mieszkaniowej i 

osób fizycznych. Brak uregulowań 

prawnych określających zasady 

dojazdu do nieruchomości. Dojazd 

ulicą o nawierzchni asfaltowej. 

Infrastruktura techniczna to sieć 

energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

centralnego ogrzewania 

przebiegające w  przyległym terenie. 

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.

8.908,00 zł

3. dz. nr 220/17 o pow. 318 m², 

(obr. 6, ark. 11), położona 

LU1I/00228307/4 Nieruchomość położona jest w 

północnej części miasta na terenie 

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

12.877,00 zł
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przy ul. Oratoryjnej 4 osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Sąsiedztwo to działka nr 

127 stanowiąca własność Spółdzielni 

Mieszkaniowej oraz dz. nr 220/18 

będąca własnością Gminy Lublin. 

Brak uregulowań prawnych 

określających zasady dojazdu do 

nieruchomości. Działka w  całości 

zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Działka wydzielona 

po obrysie zewnętrznym budynku. 

Sąsiedztwo to tereny parkowania  w 

osiedlu mieszkaniowym. Dojazd  do 

budynku od strony wschodniej z 

poziomu garaży przy ul. Oratoryjnej, 

przez nieruchomość nad budynkiem 

przebiega ulica osiedlowa. 

Infrastruktura techniczna to sieć 

energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

centralnego ogrzewania 

przebiegające w  przyległym terenie. 

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.

4. dz. nr 7/1 o pow. 208 m², 

(obr. 21, ark. 13), położona 

przy ul. Kazimierza Wielkiego 

7a

LU1I/00129384/3 Nieruchomość położona jest w 

zachodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Działka zabudowana 

budynkiem wymiennikowni. 

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

– część II zatwierdzonym 

Uchwałą Rady Miasta nr 1688/

LV/2002 z dnia 26 września 

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 

15.857,00 zł
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Nieruchomość sąsiaduje z działką 

15/1 zabudowaną kompleksem 

garaży, dz. n r18 zabudowana 

budynkami wielorodzinnymi. Dojazd 

do nieruchomości od ul. K. Wielkiego 

przez w/w działki, stanowiące 

własność osób fizycznych. Brak 

zapisów prawnych regulujących 

przejazd przez działki 15/1 i 18. 

Otoczenie to osiedle z zabudową 

wielorodzinną. Infrastruktura 

techniczna to sieć energetyczna, 

telefoniczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna oraz centralnego 

ogrzewania przebiegające w 

przyległym terenie.

2002, ogłoszonym w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Lubelskiego Nr 124, poz. 2671 

z dnia 24 października 2002 

roku, wyceniana nieruchomość 

położona w  terenie 

oznaczonym symbolem: Cześć 

zabudowana budynkiem: IT8 – 

tereny urządzeń energetyki 

cieplnej.

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.

5. dz. nr 97 o pow. 260 m², (obr. 

27, ark. 3), położona przy ul. 

Bursztynowej 30a

LU1I/00172238/1 Nieruchomość położona jest w 

zachodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Działka położona jest w 

odległości ok. 30 m od ul. 

Bursztynowej, bezpośredni dojazd 

przez działkę nr 94/5 stanowiącej 

własność spółdzielni mieszkaniowej. 

Brak uregulowań prawnych 

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 

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 

11.844,00 zł
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określających zasady dojazdu do 

nieruchomości. Działka w całości 

zabudowana budynkiem, w którym 

znajduje się wymiennikownia i lokal 

użytkowy. Otoczenie to osiedle z 

zabudową wielorodzinną.  Dostęp 

komunikacyjny ulicą lokalną. 

Infrastruktura techniczna to sieć 

energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

centralnego ogrzewania 

przebiegające w przyległym terenie.

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 25U 

– tereny zabudowy usługowej 

z podstawowym 

przeznaczeniem terenu pod 

zabudowę usługową.

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.

6. dz. nr 91 o pow. 184 m², (obr. 

9, ark. 14), położona przy ul. 

Błękitnej 3a

LU1I/00147981/0 Nieruchomość położona jest we 

wschodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Działka zabudowana 

budynkiem wymiennikowni. 

Nieruchomość sąsiaduje z działką 

100/8 stanowiącej własność Gminy 

Lublin. Dojazd do nieruchomości 

przez w/w działkę. Brak zapisów 

prawnych regulujących dostęp  do 

nieruchomości. Otoczenie to osiedle 

z zabudową wielorodzinną oraz 

tereny garażowania w osiedlu. 

Dojazd ulica osiedlową. 

Infrastruktura techniczna to sieć 

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 

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 

10.604,00
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energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

centralnego ogrzewania 

przebiegające w przyległym terenie.

wieczyste - tereny 

infrastruktury technicznej 

urządzeń energetyki cieplnej.

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

7. dz. nr  82/1 o pow. 281 m², 

(obr. 11, ark. 4), położone 

przy ul. Jagiełły 8

LU1I/00196153/5 Nieruchomość położona we 

wschodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren 

nieruchomości o kształcie 

regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Działka wydzielona po 

obrysie zewnętrznym budynku. 

Nieruchomość położona w odległości 

ok. 30 m od ulicy Jagiełły, dojazd 

przez dz. nr 82/2  będącej 

własnością spółdzielni 

mieszkaniowej. Brak regulacji 

prawnych umożliwiający dostęp do 

nieruchomości. Nieruchomość 

zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Dojazd ulicą 

osiedlową. Otoczenie to osiedle 

mieszkaniowe  oraz tereny 

parkowania. Infrastruktura 

techniczna to sieć energetyczna, 

telefoniczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna oraz centralnego 

ogrzewania przebiegające w 

przyległym terenie.

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

– część IV zatwierdzonym 

Uchwałą Rady Miasta nr 

628/XXIX/2005 z dnia 17 

marca 2005 roku, w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

– część IV. Wyceniana działka 

położona  jest w  terenie: IT8 – 

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.

9.399,00 zł
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8. dz. nr 12/16 o pow. 93 m², 

(obr. 42, ark. 6), położona 

przy ul. Mariańskiej 23

LU1I/00196153/5 Nieruchomość wraz z 

nieruchomością oznaczoną 

ewidencyjnie numerem 25/3 

zagospodarowane i zabudowane są 

łącznie jednym budynkiem. Położone 

w  północnej części miasta na 

terenie osiedla mieszkaniowego. 

Teren o kształcie regularnym. 

Sąsiedztwo to teren osiedla 

mieszkaniowego. Nieruchomość w 

całości zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Granice przebiegają 

po obrysie zewnętrznym budynku 

(od strony południowej i zachodniej 

są to granice pomiędzy istniejącymi 

budynkami), po stronie wschodniej i 

północnej przebiegają ok. 3 m od 

ścian budynku. Dojazd od strony 

północnej ul. Mariańską. 

Infrastruktura techniczna to sieć 

energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

centralnego ogrzewania 

przebiegające w przyległym terenie.

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

– część I, rejon północno 

wschodni  zatwierdzonym 

Uchwałą Rady Miasta nr 1641/

LIII/2002 z dnia 29 sierpnia 

2002 r,  wyceniana 

nieruchomość  położona jest w 

terenie oznaczonym 

symbolem: M2 – zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna.

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.

3.762,00 zł

9. dz. nr 16/1 o pow. 312 m², 

(obr. 14, ark. 1), położona w 

pobl. ul. Koryznowej

LU1I/00160261/4 Nieruchomość położona jest w 

północnej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Sąsiedztwo to działka nr 

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

– część I, rejon północno 

wschodni  zatwierdzonym 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 

5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

19.807,00 zł
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20/2 stanowiąca własność  Gminy 

Lublin. Działka zapewnia dostęp do 

budynków mieszkalnych, garaży 

oraz zapewnia miejsca postojowe na 

terenie osiedla. Brak uregulowań 

prawnych określających zasady 

dojazdu do nieruchomości. Działka w 

całości zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Działka wydzielona 

po obrysie zewnętrznym budynku. 

Sąsiedztwo to tereny zabudowy 

mieszkaniowej i parkowania w 

osiedlu mieszkaniowym. Dojazd 

ulicą o nawierzchni asfaltowej. 

Infrastruktura techniczna to sieć 

energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

centralnego ogrzewania 

przebiegające w  przyległym terenie. 

Uchwałą Rady Miasta nr 1641/

LIII/2002 z dnia 29 sierpnia 

2002 r,  wyceniana 

nieruchomość  położona jest w 

terenie oznaczonym 

symbolem: IT8 - tereny 

urządzeń energetyki cieplnej.

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.

10.  dz. nr 17/2 o pow. 123 m², 

(obr. 14, ark. 9),  położona 

przy ul. Kustronia 10a

LU1I/00285983/3 Nieruchomość położona w północnej 

części miasta na terenie osiedla 

mieszkaniowego. Teren 

nieruchomości o kształcie 

regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Sąsiedztwo to teren 

osiedla mieszkaniowego z zabudową 

wielorodzinną.  Nieruchomość 

zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Dojazd od ulicy 

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

– część I, rejon północno 

wschodni, zatwierdzonym 

Uchwałą Rady Miasta nr 1641/

LIII/2002 z dnia 29 sierpnia 

2002, wyceniana 

nieruchomość położona w 

terenie oznaczonym 

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 

7.809,00 zł
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Kustronia przez działkę 15/1 

stanowiąca własność spółdzielni 

mieszkaniowej. Brak uregulowań 

prawnych określających zasady 

dojazdu do nieruchomości. 

Bezpośredni dojazd ulicą lokalną. 

Infrastruktura techniczna to sieć 

energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

centralnego ogrzewania 

przebiegające w przyległym terenie.

symbolem: IT8 – tereny 

urządzeń energetyki cieplnej.

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.

11. dz. nr 150/2 o pow. 160 m², 

(obr. 25, ark. 3), położona 

przy ul. Farmaceutycznej 2b

LU1I/00247234/0 Nieruchomość położona jest w 

zachodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

dwóch przylegających prostokątów. 

Działka południową granicą przylega 

do ul. Farmaceutycznej, od strony 

zachodniej graniczy z ciągiem 

pieszym, z pozostałych stron 

nieruchomością zabudowaną 

budynkami wielorodzinnymi. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem wymiennikowni. 

Sąsiedztwo to osiedle mieszkaniowe 

. Dostęp komunikacyjny droga 

asfaltową .Infrastruktura techniczna 

to sieć energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

– część I, rejon północno 

wschodni, zatwierdzonym 

Uchwałą Rady Miasta nr 1641/

LIII/2002 z dnia 29 sierpnia 

2002, wyceniana 

nieruchomość położona w 

terenie oznaczonym 

symbolem: M3 - zabudowa 

mieszkaniowa jedno i 

wielorodzinna.

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 

12.067,00 zł
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centralnego ogrzewania 

przebiegające w przyległym terenie.

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

12. dz. nr 124 o pow. 284 m², 

(obr. 43, ark. 10), położona 

przy ul. Nałkowskich 94

LU1I/00140251/5 Nieruchomość położona jest we 

wschodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Działka wydzielona po 

obrysie zewnętrznym budynku. 

Działka położona w odległości ok. 30 

m od ul. Nałkowskich, dojazd do 

budynków możliwy przez działki 

125/37 i 125/20 stanowiące 

własność spółdzielni mieszkaniowej. 

Brak regulacji prawnych 

określających zasady dojazdu do 

nieruchomości. Działka zabudowana 

budynkiem wymiennikowni. 

Sąsiedztwo to osiedle mieszkaniowe 

oraz tereny parkowania. Dojazd 

drogą osiedlową. Infrastruktura 

techniczna to sieć energetyczna, 

telefoniczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna oraz centralnego 

ogrzewania przebiegające w 

przyległym terenie.

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.

16.367,00 zł

13. dz. nr 25/3 o pow. 112 m², 

(obr. 42, ark. 6), położona 

przy ul. Mariańskiej 23

LU1I/00243784/2 Nieruchomość wraz z 

nieruchomością oznaczoną 

ewidencyjnie numerem  12/16 

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

7.110,00 zł
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zagospodarowane i zabudowane są 

łącznie jednym budynkiem. Położone 

w  północnej części miasta na 

terenie osiedla mieszkaniowego. 

Teren o kształcie regularnym. 

Sąsiedztwo to teren osiedla 

mieszkaniowego. Nieruchomość w 

całości zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Granice przebiegają 

po obrysie zewnętrznym budynku 

(od strony południowej i zachodniej 

są to granice pomiędzy istniejącymi 

budynkami), po stronie wschodniej i 

północnej przebiegają ok. 3 m od 

ścian budynku. Dojazd od strony 

północnej ul. Mariańską. 

Infrastruktura techniczna to sieć 

energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

centralnego ogrzewania 

przebiegające w przyległym terenie.

– część I, rejon północno 

wschodni  zatwierdzonym 

Uchwałą Rady Miasta nr 1641/

LIII/2002 z dnia 29 sierpnia 

2002 r,  wyceniana 

nieruchomość  położona jest w 

terenie oznaczonym 

symbolem: M2 – zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna.

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 60 o pow. 305 m², (obr. 

30, ark. 6), położona przy ul. 

Uśmiechu 2

LU1I/00181128/3 Nieruchomość położona jest w 

zachodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Działka położona jest w 

odległości ok. 10 m od ul. Uśmiechu, 

dojazd przez działkę 49/17 

stanowiącej własność spółdzielni 

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 

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 

21.806,00 zł

Numer dokumentu Mdok: 319163/11/2012                                                                                                       



mieszkaniowej. Brak uregulowań 

prawnych określających zasady 

dojazdu do nieruchomości. Działka w 

całości zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Sąsiedztwo to 

tereny zabudowy mieszkaniowej i 

parkowania w osiedlu 

mieszkaniowym. Dojazd   ulicą o 

nawierzchni asfaltowej. Infrastruktura 

techniczna to sieć energetyczna, 

telefoniczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna oraz centralnego 

ogrzewania przebiegające w 

przyległym terenie. 

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 5U 

– tereny zabudowy usługowej 

z podstawowym 

przeznaczeniem terenu pod 

zabudowę usługową.

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 39 o pow. 362 m², (obr. 

30, ark. 5), położona przy ul. 

Gościnnej 17

LU1I/00181129/0 Nieruchomość położona jest w 

zachodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Działka położona jest w 

odległości ok. 10 m od ul. Uśmiechu, 

dojazd przez działkę 49/17 

stanowiącej własność spółdzielni 

mieszkaniowej. Brak uregulowań 

prawnych określających zasady 

dojazdu do nieruchomości. Działka w 

całości zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Sąsiedztwo to 

tereny zabudowy mieszkaniowej i 

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 

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 

25.882,00 zł
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parkowania w osiedlu 

mieszkaniowym. Dojazd   ulicą o 

nawierzchni asfaltowej. Infrastruktura 

techniczna to sieć energetyczna, 

telefoniczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna oraz centralnego 

ogrzewania przebiegające w 

przyległym terenie. 

439/XXIII/2008 Rady Miasta 

Lublin z dnia 4 września 2008 

roku, wyceniana nieruchomość 

położona w terenie 

oznaczonym symbolem: II 4U 

– tereny zabudowy usługowej 

z podstawowym 

przeznaczeniem terenu pod 

zabudowę usługową.

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

16.  dz. nr 43 o pow. 342 m², 

(obr. 30, ark. 2), położona 

przy ul. Tatarakowa 1

 LU1I/00170956/6 Nieruchomość położona w 

zachodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Działka położona jest w 

odległości ok. 20 m od ulicy 

Uśmiechu, dojazd przez dz. nr 51 

stanowiącej własność Gminy Lublin, 

która stanowi część pasa drogowego 

ulicy Tatarakowej. Brak uregulowań 

prawnych określających zasady 

dojazdu do nieruchomości. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem wymiennikowni. 

Otoczenie to teren parkowania oraz 

budynki mieszkalne wielorodzinne. 

Dostęp komunikacyjny ulicą o 

nawierzchni asfaltowej. Infrastruktura 

techniczna to sieć energetyczna, 

telefoniczna, wodociągowa, 

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 

17U – tereny zabudowy 

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.

15.579,00 zł
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kanalizacyjna oraz centralnego 

ogrzewania przebiegające w 

przyległym terenie.

usługowej z podstawowym 

przeznaczeniem terenu pod 

zabudowę usługową.

 z o.o.

17. dz. nr 35/1 o pow. 271 m², 

(obr. 30, ark. 3), położona 

przy ul. Rucianej

 LU1I/00159524/6 Nieruchomość położona w 

zachodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Działka położona jest w 

odległości ok. 10 m od ulicy 

Rucianej, dojazd przez dz. nr 41/12 

stanowiącej własność spółdzielni 

mieszkaniowej. Brak uregulowań 

prawnych określających zasady 

dojazdu do nieruchomości. 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem gdzie   znajduje się 

wymiennikownia i lokal użytkowy. 

Otoczenie to teren parkowania oraz 

budynki mieszkalne wielorodzinne. 

Dostęp komunikacyjny ulica lokalną. 

Infrastruktura techniczna to sieć 

energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

centralnego ogrzewania 

przebiegające w  przyległym terenie.

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 7U 

– 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.

12.345,00 zł

18. dz. nr 1/6 o pow. 95 m² (obr. 

30, ark. 1), położona przy ul. 

Husarskiej 5

LU1I/00060938/0 Nieruchomość położona w 

zachodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren 

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkownika wieczystego 

7.767,00 zł
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nieruchomości o kształcie 

regularnym, zbliżonym do prostokąta 

wydzielonym po obrysie 

zewnętrznym budynku oraz placem 

przed budynkiem umożliwiającym 

wjazd i parkowanie na 

nieruchomości. Działka zachodnią 

granica przylega do ul. Gościnnej, z 

pozostałych stron graniczy z 

nieruchomościami zabudowanymi 

budynkami mieszkalnymi. 

Nieruchomość  zabudowana 

budynkiem wymiennikowni. 

Bezpośrednie sąsiedztwo to osiedle 

mieszkaniowe i teren parkowania. 

Dojazd ulica o nawierzchni 

asfaltowej. Infrastruktura techniczna 

to sieć energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

centralnego ogrzewania 

przebiegające w przyległym terenie.

– 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: M2 – 

zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna.

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.

19. dz. nr 179 o pow. 320 m², 

(obr. 28, ark. 6), położona 

przy ul. Brzeskiej 1a

LU1I/00184795/0 Nieruchomość położona w 

zachodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Nieruchomość 

zabudowana budynkiem gdzie 

znajduje się wymiennikownia i lokal 

użytkowy jako sklep. Działka 

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 

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 

24.396,00 zł
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wydzielona po obrysie zewnętrznym 

budynku z wyjątkiem granicy 

wschodniej, która biegnie ok. 2,8 m 

od budynku.  Otoczenie to teren 

parkowania oraz budynki mieszkalne 

wielorodzinne. Dostęp 

komunikacyjny od ul. Brzeskiej, 

przez działkę 202 stanowiącą 

własność spółdzielni mieszkaniowej i 

osób fizycznych. Brak uregulowań 

prawnych określających zasady 

dojazdu do nieruchomości. 

Infrastruktura techniczna to sieć 

energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

centralnego ogrzewania 

przebiegające w  przyległym terenie.

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 1U 

– tereny zabudowy usługowej 

z podstawowym 

przeznaczeniem terenu pod 

zabudowę usługową.

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.

20. dz. nr 9 o pow. 299 m², (obr. 

27, ark. 3), położona przy ul. 

Szmaragdowej 12

LU1I/00172914/4 Nieruchomość położona jest w 

zachodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Południową granica 

przylega do ul. Szmaragdowej, z 

pozostałych stron graniczy z 

nieruchomością zabudowaną 

budynkami wielorodzinnymi. Działka 

w całości zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Granice przebiegają 

po obrysie zewnętrznym budynku z 

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 

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 

Rady172914/4 Miasta 

Lublin z dnia 18 

13.620,00 zł
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wyjątkiem południowej, która 

przebiega w odległości ok. 2,5 m od 

budynku. Sąsiedztwo to osiedle 

mieszkaniowe. Dostęp 

komunikacyjny ulicą o nawierzchni 

asfaltowej. Infrastruktura techniczna 

to sieć energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

centralnego ogrzewania 

przebiegające w przyległej ulicy.

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 24U 

– 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.

21. dz. nr 57 o pow. 389 m², (obr. 

27, ark. 9), położona przy ul. 

Turkusowej 1a

LU1I/00161930/2 Nieruchomość położona jest w 

zachodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Działka położona jest w 

odległości 50 m od ulicy Turkusowej, 

dojazd przez działkę 54/4 

stanowiącej własność spółdzielni 

mieszkaniowej. Brak uregulowań 

prawnych określających zasady 

dojazdu do nieruchomości. Działka w 

całości zabudowana budynkiem , w 

którym znajduje się wymiennikownia 

oraz lokal użytkowy. Granice 

przebiegają po obrysie zewnętrznym 

budynku z wyjątkiem wschodniej, 

która przebiega w odległości 4 m od 

budynku. Sąsiedztwo to osiedle 

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 

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 

Rady172914/4 Miasta 

Lublin z dnia 18 

października 2012 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie, na 

rzecz użytkownika 

17.720,00 zł
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mieszkaniowe. Dostęp 

komunikacyjny ulicą o nawierzchni 

asfaltowej. Infrastruktura techniczna 

to sieć energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

centralnego ogrzewania 

przebiegające w przyległym terenie.

oznaczonym symbolem: II 20U 

– tereny zabudowy usługowej 

z podstawowym 

przeznaczeniem terenu pod 

zabudowę usługową.

wieczystego - Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Sp.

 z o.o.

22. dz. nr 55 o pow. 301 m², (obr. 

27, ark. 9), położona przy ul. 

Perłowej 6

LU1I/00161850/7 Nieruchomość położona jest w 

zachodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Działka od strony 

zachodniej przylega do ul. Perłowej, 

z pozostałych stron z terenami 

zabudowanymi budynkami 

wielorodzinnymi. Działka w całości 

zabudowana budynkiem, w którym 

znajduje się wymiennikownia oraz 

lokal użytkowy oraz pomieszczenie 

na śmietnik osiedlowy. Granice 

przebiegają po obrysie zewnętrznym 

budynku z wyjątkiem zachodniej, 

która przebiega w odległości ok. 3 m 

od budynku. Sąsiedztwo to osiedle 

mieszkaniowe. Dostęp 

komunikacyjny od ul. Perłowej. 

Infrastruktura techniczna to sieć 

energetyczna, telefoniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz 

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

– część II,  zatwierdzonym 

Uchwałą Rady Miasta nr 1688/

LV/2002 z dnia 26 września 

2002 r,  ogłoszonym w 

dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego Nr 

124, poz. 2671 z dnia 24 

października 2002 roku, 

wyceniana nieruchomość 

położona jest w  terenie 

oznaczonym symbolem: część 

zabudowana budynkiem: 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 

Rady172914/4 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.

13.711,00 zł
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centralnego ogrzewania 

przebiegające w przyległym terenie.

23. dz. nr 51 o pow. 253 m² oraz 

dz. nr 49/7 o pow. 62 m², 

(obr. 27, ark. 8), położone 

przy ul. Bursztynowej 35a

LU1I/00170552/4 Nieruchomość położona jest w 

zachodniej części miasta na terenie 

osiedla mieszkaniowego. Teren o 

kształcie regularnym, zbliżonym do 

prostokąta. Działka od strony 

zachodniej przylega do ul. 

Turkusowej, z pozostałych stron z 

terenami zabudowanymi budynkami 

wielorodzinnymi. Działka w całości 

zabudowana budynkiem 

wymiennikowni. Sąsiedztwo to 

osiedle mieszkaniowe oraz tereny 

parkowania. Dostęp komunikacyjny 

ulicą asfaltową. Infrastruktura 

techniczna to sieć energetyczna, 

telefoniczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna oraz centralnego 

ogrzewania przebiegające w 

przyległym terenie.

Na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin 

– część II,  zatwierdzonym 

Uchwałą Rady Miasta nr 1688/

LV/2002 z dnia 26 września 

2002 r,  ogłoszonym w 

dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego Nr 

124, poz. 2671 z dnia 24 

października 2002 roku, 

wyceniana nieruchomość 

położona jest w  terenie 

oznaczonym symbolem: część 

zabudowana budynkiem: 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 

Rady172914/4 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.

14.349,00 zł

 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.
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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 12.11.2012 r. do dnia 03.12.2012 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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