
             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 r.  o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2014 r.,  poz.  518)  podaje
do publicznej  wiadomości  wykaz  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własność Gminy Lublin  pod zabudowę mieszkaniową wolnostojącą  typu 
rezydencjalnego „M5” położonych w Lublinie w pobliżu ul. Poligonowej przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Oznaczenie 
nieruchomości

     Opis nieruchomości Przeznaczenie 
w planie miejscowym 

i sposób 
zagospodarowania

Przeznaczenie Termin 
zagospodarowania

       Cena i termin jej zapłaty

Działka nr 1/35 
o pow. 0,1104 ha przy 

ul. Raginisa 19
(obr. 4 – Czechów II, 

ark. 12)

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość gruntowa, 
niezagospodarowana, 

nieogrodzona, porośnięta 
dziką roślinnością - trawy, 

krzewy i drzewa (samosiejki). 
Działka o kształcie zbliżonym 

do prostokąta o dwóch 
ściętych kątach. Teren

bez większych nierówności. 
Przez granicę działki 

przebiega sieć gazowa. 
Dojazd od ulicy Poligonowej 
drogą utwardzoną gruzem

(ul. Raginisa).

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5” 

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 345.000,00 zł brutto (słownie: 
trzysta czterdzieści pięć tysięcy 
złotych 00/100) w tym należny 

podatek VAT

Terminy płatności:
Cała cena podlega zapłacie
na rachunek Urzędu Miasta 

Lublin tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego 
można było stwierdzić, że cała 
kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin. Umowa 

notarialna powinna być zawarta
w terminie 30 dni od dnia 

zamknięcia przetargu.
Nabywca ponosi koszty 

sporządzenia aktu notarialnego.
Działka nr 1/36 

o pow. 0,1011 ha przy 
ul. Raginisa 21

(obr. 4 – Czechów II, 
ark. 12)

Nieruchomość gruntowa, 
niezagospodarowana, 

nieogrodzona, porośnięta 
dziką roślinnością - trawy, 

krzewy i drzewa (samosiejki). 

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 316.000,00 zł brutto (słownie: 
trzysta szesnaście tysięcy złotych 
00/100) w tym należny podatek 

VAT
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KW 
LU1I/00200889/5

Działka o kształcie prostokąta. 
Teren bez większych 

nierówności. Przez działkę 
przebiega sieć gazowa. 

Dojazd od ulicy Poligonowej 
drogą utwardzoną gruzem 

(ul. Raginisa).

Terminy płatności:
Cała cena podlega zapłacie 
na rachunek Urzędu Miasta 

Lublin tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego 
można było stwierdzić, że cała 
kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin. Umowa 

notarialna powinna być zawarta
w terminie 30 dni od dnia 

zamknięcia przetargu.
Nabywca ponosi koszty 

sporządzenia aktu notarialnego.
Działka nr 1/37 

o pow. 0,1032 ha przy 
ul. Raginisa 23 

(obr. 4 – Czechów II, 
ark. 12)

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość gruntowa, 
niezagospodarowana, 

nieogrodzona, porośnięta 
dziką roślinnością - trawy, 

krzewy i drzewa (samosiejki). 
Działka o kształcie prostokąta. 

Teren bez większych 
nierówności. Przez działkę 

przebiega sieć gazowa. 
Dojazd od ulicy Poligonowej 
drogą utwardzoną gruzem 

(ul. Raginisa).

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 323.000,00 zł  brutto (słownie: 
trzysta dwadzieścia trzy tysiące 
złotych 00/100) w tym należny 

podatek VAT

Terminy płatności:
Cała cena podlega zapłacie 
na rachunek Urzędu Miasta 

Lublin tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego 
można było stwierdzić, że cała 
kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin. Umowa 

notarialna powinna być zawarta
w terminie 30 dni od dnia 

zamknięcia przetargu.
Nabywca ponosi koszty 

sporządzenia aktu notarialnego.
Działka nr 1/38

o pow. 0,1075 ha przy 
ul. Raginisa 25 

(obr. 4 – Czechów II, 
ark. 12)

 Nieruchomość gruntowa, 
niezagospodarowana, 

nieogrodzona, porośnięta 
dziką roślinnością - trawy, 

krzewy i drzewa (samosiejki). 
Działka o kształcie prostokąta. 

Teren bez większych 

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 336.000,00 zł brutto (słownie: 
trzysta trzydzieści sześć tysięcy 
złotych 00/100) w tym należny 

podatek VAT

Terminy płatności:
Cała cena podlega zapłacie
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KW 
LU1I/00200889/5

nierówności, niewielki spadek 
z północy na południe. Przez 

działkę przebiega sieć 
gazowa. Dojazd od ulicy 

Poligonowej drogą utwardzoną 
gruzem (ul. Raginisa).

na rachunek Urzędu Miasta 
Lublin tak, aby w dniu 

sporządzenia aktu notarialnego 
można było stwierdzić, że cała 
kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin. Umowa 

notarialna powinna być zawarta
w terminie 30 dni od dnia 

zamknięcia przetargu.
Nabywca ponosi koszty 

sporządzenia aktu notarialnego.
Działka nr 1/39 

o pow. 0,1118 ha przy 
ul. Raginisa 27 

(obr. 4 – Czechów II, 
ark. 12)

KW 
LU1I/00200889/5

 Nieruchomość gruntowa, 
niezagospodarowana, 

nieogrodzona, porośnięta 
dziką roślinnością - trawy, 

krzewy i drzewa (samosiejki). 
Działka o kształcie prostokąta. 

Teren bez większych 
nierówności. Przez działkę 

przebiega sieć gazowa. 
Dojazd od ulicy Poligonowej 
drogą utwardzoną gruzem 

(ul. Raginisa).

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 349.000,00 zł brutto (słownie: 
trzysta czterdzieści dziewięć 

tysięcy złotych 00/100) w tym 
należny podatek VAT

Terminy płatności:
Cała cena podlega zapłacie 
na rachunek Urzędu Miasta 

Lublin tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego 
można było stwierdzić, że cała 
kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin. Umowa 

notarialna powinna być zawarta
w terminie 30 dni od dnia 

zamknięcia przetargu.
Nabywca ponosi koszty 

sporządzenia aktu notarialnego.
Działka nr 1/40 

o pow. 0,1197 ha przy 
ul. Raginisa 29 

(obr. 4 – Czechów II, 
ark. 12)

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość gruntowa, 
niezagospodarowana, 

nieogrodzona, porośnięta 
dziką roślinnością - trawy, 

krzewy i drzewa (samosiejki). 
Działka o kształcie wielokąta. 

Teren bez większych 
nierówności. Przez działkę 

przebiega sieć gazowa. 

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 336.000,00 zł brutto (słownie: 
trzysta trzydzieści sześć tysięcy 
złotych 00/100) w tym należny 

podatek VAT

Terminy płatności:
Cała cena podlega zapłacie
na rachunek Urzędu Miasta 

Lublin tak, aby w dniu 
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Dojazd od ulicy Poligonowej 
drogą utwardzoną gruzem 

(ul. Raginisa).

sporządzenia aktu notarialnego 
można było stwierdzić, że cała 
kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin. Umowa 

notarialna powinna być zawarta
w terminie 30 dni od dnia 

zamknięcia przetargu.
Nabywca ponosi koszty 

sporządzenia aktu notarialnego.
Działka nr 1/42 

o pow. 0,1150 ha przy 
ul. Raginisa 31 

(obr. 4 – Czechów II, 
ark. 12)

KW 
LU1I/00200889/5

 Nieruchomość gruntowa, 
niezagospodarowana, 

nieogrodzona, porośnięta 
dziką roślinnością - trawy, 

krzewy i drzewa (samosiejki). 
Działka o kształcie wielokąta. 

Teren bez większych 
nierówności. Działka 

nieuzbrojona. Dojazd od ulicy 
Poligonowej drogą utwardzoną 

gruzem (ul. Raginisa).

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy  307.000,00 zł brutto (słownie: 
trzysta siedem tysięcy złotych 

00/100) w tym należny podatek 
VAT

Terminy płatności:
Cała cena podlega zapłacie 
na rachunek Urzędu Miasta 

Lublin tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego 
można było stwierdzić, że cała 
kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin. Umowa 

notarialna powinna być zawarta
w terminie 30 dni od dnia 

zamknięcia przetargu.
Nabywca ponosi koszty 

sporządzenia aktu notarialnego.
Działka nr 1/43 

o pow. 0,1044 ha przy 
ul. Raginisa 33 

(obr. 4 – Czechów II, 
ark. 12)

KW 
LU1I/00200889/5

 Nieruchomość gruntowa, 
niezagospodarowana, 

nieogrodzona, porośnięta 
dziką roślinnością - trawy, 

krzewy i drzewa (samosiejki). 
Działka o kształcie prostokąta. 

Teren bez większych 
nierówności, niewielki spadek 
z zachodu na wschód. Działka 
nieuzbrojona. Dojazd od ulicy 

Poligonowej drogą utwardzoną 

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 300.000,00 zł brutto (słownie: 
trzysta tysięcy złotych 00/100) 
w tym należny podatek VAT

Terminy płatności:
Cała cena podlega zapłacie 
na rachunek Urzędu Miasta 

Lublin tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego 
można było stwierdzić, że cała 
kwota znajduje się na rachunku 
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gruzem (ul. Raginisa). Urzędu Miasta Lublin. Umowa 
notarialna powinna być zawarta

w terminie 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu.

Nabywca ponosi koszty 
sporządzenia aktu notarialnego.

Działka nr 1/44 
o pow. 0,1044 ha przy 

ul. Raginisa 35 
(obr. 4 – Czechów II, 

ark. 12)

KW 
LU1I/00200889/5

 Nieruchomość gruntowa, 
niezagospodarowana, 

nieogrodzona, porośnięta 
dziką roślinnością - trawy, 

krzewy i drzewa (samosiejki). 
Działka o kształcie prostokąta. 

Teren bez większych 
nierówności, niewielki spadek 
z zachodu na wschód. Przez 

działkę przebiega sieć 
elektroenergetyczna. Dojazd 
od ulicy Poligonowej drogą 

utwardzoną gruzem
(ul. Raginisa). 

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 314.000,00 zł brutto (słownie: 
trzysta czternaście tysięcy złotych 
00/100) w tym należny podatek 

VAT

Terminy płatności:
Cała cena podlega zapłacie 
na rachunek Urzędu Miasta 

Lublin tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego 
można było stwierdzić, że cała 
kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin. Umowa 

notarialna powinna być zawarta
w terminie 30 dni od dnia 

zamknięcia przetargu.
Nabywca ponosi koszty 

sporządzenia aktu notarialnego.
Działka nr 1/45 

o pow. 0,1044 ha przy 
ul. Raginisa 37 

(obr. 4 – Czechów II, 
ark. 12)

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość gruntowa, 
niezagospodarowana, 

nieogrodzona, porośnięta 
dziką roślinnością - trawy, 

krzewy i drzewa (samosiejki). 
Działka o kształcie prostokąta. 
Teren ze spadkiem z zachodu 

na wschód. Działka 
nieuzbrojona. Dojazd od ulicy 

Poligonowej drogą utwardzoną 
gruzem (ul. Raginisa).

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 279.000,00 zł brutto (słownie: 
dwieście siedemdziesiąt dziewięć 

tysięcy złotych 00/100) w tym 
należny podatek VAT

Terminy płatności:
Cała cena podlega zapłacie 
na rachunek Urzędu Miasta 

Lublin tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego 
można było stwierdzić, że cała 
kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin. Umowa 

notarialna powinna być zawarta
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w terminie 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu.

Nabywca ponosi koszty 
sporządzenia aktu notarialnego.

Działka nr 1/46 
o pow. 0,1044 ha przy 

ul. Raginisa 39 
(obr. 4 – Czechów II, 

ark. 12)

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość gruntowa, 
niezagospodarowana, 

nieogrodzona, porośnięta 
dziką roślinnością - trawy, 

krzewy i drzewa (samosiejki). 
Działka o kształcie prostokąta. 
Teren ze spadkiem z zachodu 

na wschód. Działka 
nieuzbrojona. Dojazd od ulicy 

Poligonowej drogą utwardzoną 
gruzem (ul. Raginisa).

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy  279.000,00 zł brutto (słownie: 
dwieście siedemdziesiąt dziewięć 

tysięcy złotych 00/100) w tym 
należny podatek VAT

Terminy płatności:
Cała cena podlega zapłacie 
na rachunek Urzędu Miasta 

Lublin tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego 
można było stwierdzić, że cała 
kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin. Umowa 

notarialny powinna być zawarta
w terminie 30 dni od dnia 

zamknięcia przetargu.
Nabywca ponosi koszty 

sporządzenia aktu notarialnego.
Działka nr 1/47

o pow. 0,1044 ha przy 
ul. Raginisa 41 

(obr. 4 – Czechów II, 
ark. 12)

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość gruntowa, 
niezagospodarowana, 

nieogrodzona, porośnięta 
dziką roślinnością - trawy, 

krzewy i drzewa (samosiejki). 
Działka o kształcie prostokąta. 
Teren ze spadkiem z zachodu 

na wschód. Działka 
nieuzbrojona. Dojazd od ulicy 

Poligonowej drogą utwardzoną 
gruzem (ul. Raginisa).

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy    279.000,00 zł brutto (słownie: 
dwieście siedemdziesiąt dziewięć 

tysięcy złotych 00/100) w tym 
należny podatek VAT

Terminy płatności:
Cała cena podlega zapłacie 
na rachunek Urzędu Miasta 

Lublin tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego 
można było stwierdzić, że cała 
kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin. Umowa 

notarialna powinna być zawarta
w terminie 30 dni od dnia 

zamknięcia przetargu.
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Nabywca ponosi koszty 
sporządzenia aktu notarialnego.

Działka nr 1/48 
o pow. 0,1047 ha przy 

ul. Raginisa 43 
(obr. 4 – Czechów II, 

ark. 12)

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość gruntowa, 
niezagospodarowana, 

nieogrodzona, porośnięta 
dziką roślinnością - trawy, 

krzewy i drzewa (samosiejki). 
Działka o kształcie prostokąta. 
Teren ze spadkiem z zachodu 

na wschód. Działka 
nieuzbrojona. Dojazd od ulicy 

Poligonowej drogą utwardzoną 
gruzem (ul. Raginisa).

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 280.000,00 zł brutto (słownie: 
dwieście osiemdziesiąt tysięcy 
złotych 00/100) w tym należny 

podatek VAT

Terminy płatności:
Cała cena podlega zapłacie 
na rachunek Urzędu Miasta 

Lublin tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego 
można było stwierdzić, że cała 
kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin. Umowa 

notarialna powinna być zawarta
w terminie 30 dni od dnia 

zamknięcia przetargu.
Nabywca ponosi koszty 

sporządzenia aktu notarialnego.
Działka nr 1/49 

o pow. 0,0962 ha przy 
ul. Raginisa 45 

(obr. 4 – Czechów II, 
ark. 12)

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość gruntowa, 
niezagospodarowana, 

nieogrodzona, porośnięta 
dziką roślinnością - trawy, 

krzewy i drzewa (samosiejki). 
Działka o kształcie zbliżonym 

do prostokąta. Teren 
ze spadkiem z zachodu

 na wschód. Działka 
nieuzbrojona. Dojazd od ulicy 

Poligonowej drogą utwardzoną 
gruzem (ul. Raginisa).

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 257.000,00 zł brutto (słownie: 
dwieście pięćdziesiąt siedem 
tysięcy złotych 00/100) w tym 

należny podatek VAT

Terminy płatności:
Cała cena podlega zapłacie 
na rachunek Urzędu Miasta 

Lublin tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego 
można było stwierdzić, że cała 
kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin. Umowa 

notarialna powinna być zawarta
w terminie 30 dni od dnia 

zamknięcia przetargu.
Nabywca ponosi koszty 

sporządzenia aktu notarialnego.
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Działka nr 1/57
o pow. 0,1127 ha przy 

ul. Raginisa 16
 (obr. 4 – Czechów II, 

ark. 12)

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość gruntowa, 
niezagospodarowana, 

nieogrodzona, porośnięta 
dziką roślinnością - trawy, 

krzewy i drzewa (samosiejki). 
Działka o kształcie prostokąta. 
Teren z niewielkim spadkiem 
z północy na południe. Działka 
nieuzbrojona. Dojazd od ulicy 

Poligonowej drogą utwardzoną 
gruzem (ul. Raginisa).

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy  323.000,00 zł brutto (słownie: 
trzysta dwadzieścia trzy tysiące 
złotych 00/100) w tym należny 

podatek VAT

Terminy płatności:
Cała cena podlega zapłacie 
na rachunek Urzędu Miasta 

Lublin tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego 
można było stwierdzić, że cała 
kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin. Umowa 

notarialna powinna być zawarta
w terminie 30 dni od dnia 

zamknięcia przetargu.
Nabywca ponosi koszty 

sporządzenia aktu notarialnego.

Działka nr 1/58 
o pow. 0,1101 ha przy 

ul. Raginisa 14/
ul. Gołębiewskiego 3 
(obr. 4 – Czechów II, 

ark. 12)

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość gruntowa, 
niezagospodarowana, 

nieogrodzona, porośnięta 
dziką roślinnością - trawy, 

krzewy i drzewa (samosiejki). 
Działka o kształcie zbliżonym 

do prostokąta. Teren 
z niewielkim spadkiem 

z północy na południe. Działka 
nieuzbrojona. Dojazd od ulicy 

Poligonowej drogą utwardzoną 
gruzem (ul. Raginisa).

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 316.000,00 zł brutto (słownie: 
trzysta szesnaście tysięcy złotych 
00/100) w tym należny podatek 

VAT

Terminy płatności:
Cała cena podlega zapłacie 
na rachunek Urzędu Miasta 

Lublin tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego 
można było stwierdzić, że cała 
kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin. Umowa 

notarialna powinna być zawarta
w terminie 30 dni od dnia 

zamknięcia przetargu.
Nabywca ponosi koszty 

sporządzenia aktu notarialnego.
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Działka nr 1/59
o pow. 0,1016 ha przy 
ul. Gołębiewskiego 5 
(obr. 4 – Czechów II, 

ark. 12)

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość gruntowa, 
niezagospodarowana, 

nieogrodzona, porośnięta 
dziką roślinnością - trawy, 

krzewy i drzewa (samosiejki). 
Działka o kształcie zbliżonym 

do prostokąta. Teren bez 
większych nierówności
z niewielkim spadkiem 

z północy na południe. Działka 
nieuzbrojona. Dojazd od ulicy 

Poligonowej drogą utwardzoną 
gruzem (ul. Raginisa).

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 277.000,00 zł brutto (słownie: 
dwieście siedemdziesiąt siedem 
tysięcy złotych 00/100) w tym 

należny podatek VAT

Terminy płatności:
Cała cena podlega zapłacie 
na rachunek Urzędu Miasta 

Lublin tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego 
można było stwierdzić, że cała 
kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin. Umowa 

notarialna powinna być zawarta
w terminie 30 dni od dnia 

zamknięcia przetargu.
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 1 grudnia 2014 roku do dnia 22 grudnia 2014 roku.
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