
Tablica ogłoszeń, ul. Wieniawska 14, VII piętro
GM-UW-II.6840.37.2014

Prezydent Miasta Lublin

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014, 
poz. 518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Lublinie stanowiących własność 

Gminy Lublin, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich użytkowników wieczystych

Lp. Udział w częściach 
wspólnych 

nieruchomości 
związany z lokalem 

mieszkalnym

Oznaczenie 
nieruchomości 

Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie 
miejscowym i sposób 
zagospodarowania 

Forma zbycia 
nieruchomości

Cena nieruchomości 
(netto)

1
3210/51753 związany 
z lokalem nr 23

dz. nr 22/6 o pow. 

0,0279 ha, obr. 36-

Śródmieście, ark. 3, 

położona przy 

ul. Zielonej 5 dla 

której prowadzona jest 

KW LU1I/00041366/0

Nieruchomość gruntowa położona w 

centralnej  części miasta w bliskiej 

odległości od ciągu pieszo jezdnego 

na Krakowskim Przedmieściu. 

Dojazd do nieruchomości odbywa się 

przez działki sąsiednie. 

Nieruchomość stanowi działkę pod 

budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym – kamienicą i 

posiada kształt nieregularny. 

Nieruchomość posiada pełen dostęp 

do infrastruktury technicznej oraz 

bardzo dobry dostęp do infrastruktury 

Teren na którym położona jest 

nieruchomość nie posiada 

aktualnego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Na podstawie Studium 

uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 

przyjętego uchwałą nr 

359/XXII/2000 Rady Miasta Lublin z 

13 kwietnia 2000 roku, zmienionego 

uchwałą  nr 165/XI/2011

 z dnia 30 czerwca 2011roku, 

wyceniana nieruchomość znajduje 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkowników wieczystych 

nieruchomości  zgodnie z 

art. 37 ust. 2 pkt 5  ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce 

nieruchomościami (j.t.Dz. U. 

z 2014, poz. 518 z późn. 

zm.) oraz uchwały 

nr 60/VII/2011 Rady Miasta 

Lublin z dnia 24 lutego 2011 

r.  

1/2 z udziału 
3210/ 51753
z zastosowaniem 50% 
bonifikaty: 432,25 zł

1/2 z udziału
3210/ 51753
z zastosowaniem 50% 
bonifikaty: 432,25 zł

4149/51753 związany 
z lokalem nr 27

1/2 z udziału
4149/51753
z zastosowaniem 50% 
bonifikaty: 689,50 zł

1/2 z udziału
4149/51753
z zastosowaniem 50% 
bonifikaty: 689,50 zł
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społecznej. się w obszarze:

-tereny intensywnej urbanizacji.

6426/51753 związany 
z lokalem nr 28

1/2 z udziału
6426/51753 
z zastosowaniem 50% 
bonifikaty: 865,50 zł

1/2 z udziału
6426/51753 
z zastosowaniem 50% 
bonifikaty: 865,50 zł

37968/51753
związany z częścią 
niewyodrębnioną, 
w tym:
niewyodrębniony
23238/51753
związany z lokalami 
mieszkalnymi
niewyodrębniony
14730/51753 
związany z
lokalami użytkowymi

1/2 z udziału
23238/51753
z zastosowaniem 50% 
bonifikaty: 2444,65 zł
1/2 z udziału 
14730/51753
bez bonifikaty: 
3099,20 zł

1/2 z udziału
23238/51753
z zastosowaniem 50% 
bonifikaty: 2444,65 zł
1/2 z udziału 
14730/51753
bez bonifikaty:
3099,20 zł

2 3210/51753 związany 
z lokalem nr 23

dz. nr 22/17 o pow. 

0,0764 ha, obr. 36-

Śródmieście, ark. 3, 

położona przy 

ul. Zielonej 5 dla której 

prowadzona jest  KW 

Nieruchomość gruntowa 

niezabudowana położona w 

centralnej  części miasta pomiędzy 

istniejącymi zabudowaniami 

(kamienicami). Dojazd do 

nieruchomości przewidziany jest ul. 

Teren na którym położona jest 

nieruchomość nie posiada 

aktualnego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Na podstawie Studium 

uwarunkowań 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz 

użytkowników wieczystych 

nieruchomości przyległej 

zgodnie z art. 209a ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. 

1/2 z udziału 
3210/51753
z zastosowaniem 90% 
bonifikaty: 1182,20 zł

1/2 z udziału 
3210/51753
z zastosowaniem 90% 
bonifikaty: 1182,20 zł
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LU1I/00205444/9 Karmelicką, poprzez działki nr 22/16

i nr 75/6. 

i kierunków zagospodarowania 

przyjętego uchwałą nr 

359/XXII/2000 Rady Miasta Lublin z 

13 kwietnia 2000 roku, zmienionego 

uchwałą  nr 165/XI/2011

 z dnia 30 czerwca 2011roku, 

wyceniana nieruchomość znajduje 

się w obszarze:

-tereny intensywnej urbanizacji,

-obszar rozwoju funkcji 

centrotwórczych (centrum miasta).

o gospodarce 

nieruchomościami (j.t.Dz. U. 

z 2014, poz. 518 z późn. 

zm.) oraz uchwały 

nr 60/VII/2011 Rady Miasta 

Lublin z dnia 24 lutego 2011 

r.  

4149/51753 związany 
z lokalem nr 27

1/2 z udziału 
4149/51753
z zastosowaniem 90% 
bonifikaty: 1528,03 zł

1/2 z udziału 
4149/51753
z zastosowaniem 90% 
bonifikaty: 1528,03 zł

6426/51753 związany 
z lokalem nr 28

1/2 z udziału 
6426/51753
z zastosowaniem 90% 
bonifikaty: 2366,62 zł

1/2 z udziału 
6426/51753
z zastosowaniem 90% 
bonifikaty:  2366,62 zł

37968/51753 
związany z częścią 
niewyodrębnioną,
w tym:
niewyodrębniony
23238/51753 
związany z
lokalami 
mieszkalnymi
niewyodrębniony
14730/51753 
związany z 
lokalami użytkowymi

1/2 z udziału 
23238/51753
z zastosowaniem 90% 
bonifikaty: 8558,27 zł
1/2 z udziału
14730/51753 
bez bonifikaty:
 54248,80 zł

1/2 z udziału 
23238/51753
z zastosowaniem 90% 
bonifikaty: 8558,27 zł
1/2 z udziału 
14730/51753 
bez bonifikaty:
54248,80 zł

Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 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 sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych i powstania obowiązku doliczenia do ceny netto podatku VAT, zostanie on naliczony w odpowiedniej 
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stawce, zgodnie z interpretacjami indywidualnymi Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2012 roku znak: IPTPP1/443-302/12-2/IG, IPTPP1/443-302/12-3/IG, IPTPP1/443-302/12-4/IG, 

IPTPP1/443-302/12-5/IG.

2. W przypadku sprzedaży gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23% od cen netto sprzedaży udziałów 

w gruncie.

3. Cała cena za nieruchomość podlega zapłacie w gotówce lub przelewem 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.

4. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni – od 2 października 2014 roku do 22  października 2014 roku.
5. 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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