
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 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) 
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Łagiewnickiej 5, ul. Łagiewnickiej 5 {ul. Jakubowickiej 2} oraz
w pobliżu ul. Turystycznej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Oznaczenie 
nieruchomości

       Opis nieruchomości Przeznaczenie 
w  planie miejscowym 

i sposób zagospodarowania

 Przeznaczenie Termin 
zagospodarowania

     Cena i termin jej 
zapłaty

Nieruchomość położona 
w Lublinie przy 

ul. Łagiewnickiej 5, 
ul. Łagiewnickiej 5  
{ul. Jakubowickiej 2} 

oraz w pobliżu 
ul. Turystycznej 
oznaczona jako:

 działka nr 68/10
o pow. 19,5725 ha

(obr. 38 – Trześniów, 
ark. 2)

działka nr 30/2 
o pow. 5,3720 ha

(obr. 38 – Trześniów, 
ark. 3)

działka nr 120/1 
o pow. 1,9288 ha

(obr. 38 – Trześniów, 
ark. 11)

działka nr 120/3 
o pow. 0,0036 ha 

(obr. 38 – Trześniów, 
ark. 11)

  Nieruchomość składająca się
z kilku działek ewidencyjnych
o nieregularnych kształtach. 

Teren bez większych 
nierówności. Na nieruchomości 

znajduje się oczyszczalnia 
ścieków "Hajdów" - teren

w części zabudowany 
budynkami i budowlami 

oczyszczalni. Dojazd
do nieruchomości

ul. Turystyczną, następnie
ul. Łagiewnicką. Teren 

nieruchomości porośnięty 
zielenią niską i wysoką (krzewy 

i drzewa). 
W dziale III księgi wieczystej 
figuruje ograniczone prawo 

rzeczowe - użytkowanie
na rzecz MPWiK w Lublinie 

Sp. z o. o. 

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania 

przestrzennego:
działka nr 68/10 przeznaczona 

jest pod tereny zieleni łęgowej ZŁ 
obejmujące dna dolin rzecznych
i obniżeń dolinnych stanowiące 

korytarze ekologicznych 
powiązań podstawowego układu 
ekologicznego miasta w ramach 

Ekologicznego Systemu 
Obszarów Chronionych,

treny urządzeń elektroenergetyki 
IT 3 z przeznaczeniem gruntów 

pod realizację nowych Głównych 
Punktów Zasilających, 

wydzielenie działki pod istniejące 
Główne Punkty Zasilające,

 tereny urządzeń zaopatrzenia w 
wodę IT 5 z przeznaczeniem 

gruntów pod lokalizację ujęć wód 
podziemnych i powierzchniowych, 
lokalizację stacji wodociągowych,
tereny urządzeń odprowadzania

i oczyszczania ścieków 
sanitarnych IT – 7

z przeznaczeniem gruntów pod 
lokalizację przepompowni 

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze 
bezprzetargowej

Nie dotyczy Cena: 39.222.418,35 zł 
brutto (słownie: trzydzieści 
dziewięć milionów dwieście 

dwadzieścia dwa tysiące 
czterysta osiemnaście 
złotych 35/100) w tym 
należny podatek Vat

Termin płatności:
Cała cena 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. 

Umowa notarialna powinna 
być zawarta w terminie 

30 dni od dnia podpisania 
protokołu uzgodnień.

Nabywca ponosi koszty 
sporządzenia aktu 

notarialnego.
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działka nr 749 
 o pow. 5,3953 ha 

(obr. 62 – Jakubowice 
Murowane, ark. 13)

KW 
LU1I/00117192/3

ścieków, lokalizację oczyszczalni 
ścieków

 działka nr 30/2 przeznaczona 
jest pod: tereny aktywności 

gospodarczej AGc
z podstawowym przeznaczeniem 

gruntów pod różnego rodzaju 
działalność gospodarczą, 

zaplecza techniczne oraz bazy
i składy materiałowe,

z wykluczeniem realizacji 
uciążliwych obiektów 

produkcyjnych a także wszelkich 
obiektów kolidujących

z sąsiedztwem terenów 
mieszkaniowych i terenów usług 

publicznych,
  tereny urządzeń odprowadzania

i oczyszczania ścieków 
sanitarnych IT-7

z przeznaczeniem gruntów
pod lokalizację przepompowni 

ścieków, lokalizację oczyszczalni 
ścieków,

działka nr 120/1 przeznaczona 
jest pod tereny zieleni łęgowej ZŁ 
obejmujące dna dolin rzecznych i 

obniżeń dolinnych stanowiące 
korytarze ekologicznych 

powiązań podstawowego układu 
ekologicznego miasta

w ramach Ekologicznego 
Systemu Obszarów Chronionych,

 tereny wód otwartych W
z podstawowym przeznaczeniem 

gruntów pod zbiorniki wód 
otwartych, cieki wodn

i ich otoczenie,
 tereny urządzeń odprowadzania 

i oczyszczania ścieków 
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sanitarnych IT-7
z przeznaczeniem gruntów

pod lokalizację przepompowni 
ścieków, lokalizację oczyszczalni 

ścieków,
działka nr 120/3 przeznaczona 

jest pod tereny urządzeń 
odprowadzania i oczyszczania 

ścieków sanitarnych IT -7
z przeznaczeniem gruntów pod 

lokalizację przepompowni 
ścieków, lokalizację oczyszczalni 

ścieków,
działka nr 749 przeznaczona jest 

pod tereny zieleni łęgowej ZŁ 
obejmujące dna dolin rzecznych
i obniżeń dolinnych stanowiące 

korytarze ekologicznych 
powiązań podstawowego układu 

ekologicznego miasta
w ramach Ekologicznego 

Systemu Obszarów Chronionych,
 tereny wód otwartych W

z podstawowym przeznaczeniem 
gruntów pod zbiorniki wód 

otwartych, cieki wodne
i ich otoczenie,

 tereny urządzeń odprowadzania
i oczyszczania ścieków 

sanitarnych IT-7 
z przeznaczeniem gruntów

pod lokalizację przepompowni 
ścieków, lokalizację oczyszczalni 

ścieków.

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 6 października 2014 roku do dnia 27 października 2014 roku

Nr dokumentu Mdok: 336865/10/2014 3


