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 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 2014 r., poz. 518 z  późn. 
zm.)  podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz  nieruchomości  położonej  w  Lublinie  w  pobliżu  ul.  Sławinkowskiej  przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Oznaczenie 
nieruchomości

Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie 
miejscowym i sposób 

zagospodarowania

Termin 
zagospodarowania 

nieruchomości

 Przeznaczenie   Wartość 
nieruchomości

Działka nr 25/23
o pow. 0,0086 ha 

w pobl. 
ul. Sławinkowskiej 
(obr. 31 - Sławinek, 

ark. 2)
KW 

LU1I/00157688/9

Nieruchomość położona w północnej części 
miasta Lublin, w odległości około 5 km 

od centrum miasta. Od zachodu przylega 
do drogi gruntowej. Z pozostałych stron 

sąsiaduje z niezagospodarowanymi 
działkami, w dalszym sąsiedztwie – 

rozproszona zabudowa mieszkaniowa. 
Dojazd od asfaltowej ul. Sławinkowskiej, 

następnie drogą gruntową. Drogi do których 
bezpośrednio przylega działka 

są nieutwardzone. Działka 
niezagospodarowana, niezabudowana, 

nieogrodzona, zachwaszczona, porośnięta 
roślinnością niską i wysoką. Działka 

foremna o kształcie zbliżonym do kwadratu. 
W zasięgu działki sieć elektroenergetyczna 

i sieć gazowa. Teren działki równy. 
Nieruchomość, w skład której wchodzi 
m.in. działka nr 25/23, obciążona jest 
służebnością przesyłu na rzecz PGE 

DYSTRYBUCJA S.A. Przedmiot 
wykonywania służebności dotyczy działki 

nr 25/8. 

Nieruchomość zgodnie 
z miejscowym planem 

zagospodarowania 
przestrzennego 

przeznaczona jest pod 
teren infrastruktury 

elektroenergetycznej 
– VC 2E.

Nie dotyczy Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze 
bezprzetargowej 

na rzecz PGE 
DYSTRYBUCJA 

S. A.

30.975,09 zł (słownie: 
trzydzieści tysięcy 

dziewięćset 
siedemdziesiąt pięć 

złotych 09/100), 
w tym należny podatek 

VAT (23%)

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. 

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 31 października 2014 roku do dnia 20 listopada 2014 roku.
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