
             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) 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 1/50
o pow. 0,2203 ha przy 

ul.  Raginisa 28 (obręb 
4 – Czechów II, arkusz 

12)

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość gruntowa, 
niezabudowana, nieogrodzona 
porośnięta dziką roślinnością - 

trawy, skupiska krzewów 
i drzew (samosiejki). Działka 

o kształcie zbliżonym 
do trapezu. Teren nierówny 

z lekkim spadkiem 
z północnego – zachodu 

na południe. Działka 
nieuzbrojona. W sąsiedztwie 

położona jest działka 
przeznaczona pod 

infrastrukturę techniczną. 
Dojazd od ulicy Poligonowej 
drogą gruntową utwardzoną 

gruzem.

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 551.000,00 zł brutto (słownie: 
pięćset pięćdziesiąt jeden 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 1/52 

o pow. 0,1398 ha przy 
ul.  Raginisa 26 (obręb 
4 – Czechów II, arkusz 

12)

Nieruchomość gruntowa, 
niezabudowana, nieogrodzona 
porośnięta dziką roślinnością - 

trawy, skupiska krzewów 
i drzew (samosiejki). Działka 

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 350.000,00 zł brutto (słownie: 
trzysta pięćdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100) w tym należny 
podatek VAT
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KW 
LU1I/00200889/5

o kształcie zbliżonym 
do trapezu. Teren nierówny 

ze znacznym spadkiem  
z północnego – zachodu 
na południowy - wschód. 

Działka nieuzbrojona.
W sąsiedztwie położona jest 
działka przeznaczona pod 
infrastrukturę techniczną. 

Dojazd od ulicy Poligonowej 
drogą gruntową utwardzoną 

gruzem.

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 1/53

o pow. 0,1140 ha przy 
ul. Raginisa 24 (obręb 

4 – Czechów II, 
arkusz 12)

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość gruntowa, 
niezabudowana, nieogrodzona 
porośnięta dziką roślinnością - 

trawy, skupiska krzewów 
i drzew (samosiejki). Działka 

o kształcie zbliżonym 
do trapezu. Teren nierówny 

ze znacznym spadkiem 
z północnego – zachodu 
na południowy - wschód. 

Działka nieuzbrojona. 
 Dojazd od ulicy Poligonowej 
drogą gruntową utwardzoną 

gruzem.

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 298.000,00 zł  brutto (słownie: 
dwieście dziewięćdziesiąt osiem 
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 1/54 

o pow. 0,1253 ha przy 
ul. Raginisa 22 (obręb 

4 – Czechów II, 
arkusz 12)

KW 

 Nieruchomość gruntowa, 
niezabudowana, nieogrodzona 
porośnięta dziką roślinnością - 

trawy, skupiska krzewów 
i drzew (samosiejki). Działka 

o kształcie zbliżonym 
do trapezu. Teren nierówny 

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 328.000,00 zł brutto (słownie: 
trzysta dwadzieścia osiem tysięcy 

złotych 00/100) w tym należny 
podatek VAT

Terminy płatności:
Cała cena podlega zapłacie
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LU1I/00200889/5 ze znacznym spadkiem 
z północnego – zachodu 
na południowy - wschód. 

Działka nieuzbrojona. 
 Dojazd od ulicy Poligonowej 
drogą gruntową utwardzoną 

gruzem.

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 1/55 
o pow. 0,1200 ha przy 
ul. Raginisa 20 (obręb 

4 – Czechów II, 
arkusz 12)

KW 
LU1I/00200889/5

 Nieruchomość gruntowa, 
nieogrodzona porośnięta dziką 
roślinnością - trawy, skupiska 
krzewów i drzew (samosiejki). 
Działka  o kształcie zbliżonym 

do trapezu. Teren nierówny 
ze znacznym spadkiem  
z północnego – zachodu 
na południowy – wschód. 

Zagłębienie w działce 
o długości 3,30 m. 

Na działce ruiny budowli 
zagłębionej częściowo 

w terenie, wykonane z białej 
cegły. Działka nieuzbrojona. 
 Dojazd od ulicy Poligonowej 
drogą gruntową utwardzoną 

gruzem.

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy  250.000,00 zł  (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt tysięcy złotych 

00/100) – zwolnienie z podatku 
Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 
10a w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług.

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 1/61

o pow. 0,1107 ha przy 
ul. Gołębiewskiego 9 
(obręb 4 – Czechów II, 

arkusz 12)

Nieruchomość gruntowa, 
nieogrodzona porośnięta dziką 
roślinnością - trawy, skupiska 

krzewów  i drzew (samosiejki). 
Działka o kształcie zbliżonym 

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 226.000,00 zł zł (słownie: 
dwieście dwadzieścia sześć 

tysięcy złotych 00/100) – 
zwolnienie z podatku Vat na 

podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w 
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KW 
LU1I/00200889/5

do trapezu. Teren nierówny 
z niewielkim spadkiem 

z północnego – zachodu 
na południe. Wgłębienia

w terenie (transzeje z 
umocnieniami betonowymi) . 

Działka nieuzbrojona. 
 Dojazd od ulicy Poligonowej 
drogą gruntową utwardzoną 

gruzem, następnie drogą 
gruntową nieutwardzoną.

zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług

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 1/62

o pow. 0,1071 ha przy 
ul. Gołębiewskiego 11 
(obręb 4 – Czechów II, 

arkusz 12)

KW 
LU1I/00200889/5

 Nieruchomość gruntowa, 
niezabudowana, nieogrodzona 
porośnięta dziką roślinnością - 

trawy, skupiska krzewów 
i drzew (samosiejki). Działka 

o kształcie zbliżonym 
do trapezu. Teren nierówny 

z lekkim spadkiem 
z północnego – zachodu 

na południe. Działka 
nieuzbrojona. 

 Dojazd od ulicy Poligonowej 
drogą gruntową utwardzoną 

gruzem, następnie drogą 
gruntową nieutwardzoną.

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy  275.000,00 zł brutto (słownie: 
dwieście siedemdziesiąt 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 1/63 

o pow. 0,0900 ha przy 
ul. Gołębiewskiego 13 

 Nieruchomość gruntowa, 
niezabudowana, nieogrodzona 
porośnięta dziką roślinnością - 

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 

Nie dotyczy 231.000,00 zł brutto (słownie: 
dwieście trzydzieści jeden tysięcy 
złotych 00/100) w tym należny 
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(obręb 4 – Czechów II, 
arkusz 12)

KW 
LU1I/00200889/5

trawy, skupiska krzewów 
i drzew (samosiejki). Działka 

o kształcie zbliżonym 
do trapezu. Teren nierówny 

z niewielkim spadkiem 
z północy na południe. Działka 
nieuzbrojona. Dojazd od ulicy 
Poligonowej drogą gruntową 

utwardzoną gruzem, następnie 
drogą gruntową 
nieutwardzoną.

rezydencjalnej „M5” przetargu 
nieograniczonego

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 1/64

o pow. 0,1195 ha przy 
ul. Gołębiewskiego 15 
(obręb 4 – Czechów II, 

arkusz 12)

KW 
LU1I/00200889/5

 Nieruchomość gruntowa, 
niezabudowana, nieogrodzona 
porośnięta dziką roślinnością - 

trawy, skupiska krzewów 
i drzew (samosiejki). Działka 

o kształcie zbliżonym 
do trapezu. Teren nierówny 

z niewielkim spadkiem 
z północy na południe. Działka 
nieuzbrojona. Dojazd od ulicy 
Poligonowej drogą gruntową 

utwardzoną gruzem, następnie 
drogą gruntową 
nieutwardzoną.

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 306.000,00 zł brutto (słownie: 
trzysta 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 
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 1/65
o pow. 0,1211 ha przy 
ul. Bołbotta 11 (obręb 

4 – Czechów II, 

Nieruchomość gruntowa, 
niezabudowana, nieogrodzona 
porośnięta dziką roślinnością - 

trawy, skupiska krzewów 

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

Nie dotyczy 328.000.00 zł brutto (słownie: 
trzysta dwadzieścia osiem tysięcy 

złotych 00/100) w tym należny 
podatek VAT
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arkusz 12)

KW 
LU1I/00200889/5

i drzew (samosiejki). Działka 
o kształcie zbliżonym 

do trapezu. Teren nierówny 
ze spadkiem z zachodu 

na wschód oraz z północy 
na południe. Działka 

nieuzbrojona. Dojazd od ulicy 
Poligonowej drogą gruntową 

utwardzoną gruzem, następnie 
drogą gruntową 
nieutwardzoną.

nieograniczonego 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 1/66 

o pow. 0,1298 ha przy 
ul. Bołbotta 9 (obręb 4 

– Czechów II, 
arkusz 12)

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość gruntowa, 
niezabudowana, nieogrodzona 
porośnięta dziką roślinnością - 

trawy, skupiska krzewów 
i drzew (samosiejki). Działka 

o kształcie zbliżonym 
do lekko wydłużonego trapezu. 

Teren nierówny 
ze spadkiem z zachodu 

na wschód oraz z północy 
na południe. Działka 

nieuzbrojona. Dojazd od ulicy 
Poligonowej drogą gruntową 

utwardzoną gruzem, następnie 
drogą gruntową 
nieutwardzoną.

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy  328.000,00 zł brutto (słownie: 
trzysta dwadzieścia osiem 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 1/67
o pow. 0,1305 ha przy 

ul. Gołębiewskiego 17 
(obręb 4 – Czechów II, 

arkusz 12)

Nieruchomość gruntowa, 
niezabudowana, nieogrodzona 
porośnięta dziką roślinnością - 

trawy, skupiska krzewów 
i drzew (samosiejki). Działka 

o kształcie zbliżonym 

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy   342.500,00 zł brutto (słownie: 
trzysta czterdzieści dwa tysiące
pięćset złotych 00/100) w tym 

należny podatek VAT

Terminy płatności:
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KW 
LU1I/00200889/5

do rombu. Teren lekko 
nierówny z niewielkim 
spadkiem z północy na 

południe. Działka 
nieuzbrojona. Dojazd od ulicy 
Poligonowej drogą gruntową 

utwardzoną gruzem, następnie 
drogą gruntową 
nieutwardzoną.

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 1/68

o pow. 0,1305 ha przy 
ul. Gołębiewskiego 19 
(obręb 4 – Czechów II, 

arkusz 12)

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość gruntowa, 
niezabudowana, nieogrodzona 
porośnięta dziką roślinnością - 

trawy, skupiska krzewów 
i drzew (samosiejki). Działka 

o kształcie zbliżonym 
do prostokąta, w rogu działki 

wgłębienie. Teren lekko 
nierówny z niewielkim 
spadkiem z północy 
na południe. Działka 

nieuzbrojona. Dojazd od ulicy 
Poligonowej drogą gruntową 

utwardzoną gruzem, następnie 
drogą gruntową 
nieutwardzoną.

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 335.000,00 zł brutto (słownie: 
trzysta trzydzieści 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 1/69
o pow. 0,1224 ha przy 

ul. Gołębiewskiego 21 
(obręb 4 – Czechów II, 

arkusz 12)

KW 

Nieruchomość gruntowa, 
niezabudowana, nieogrodzona 
porośnięta dziką roślinnością - 

trawy, skupiska krzewów 
i drzew (samosiejki). Działka 

o kształcie zbliżonym 
do prostokąta. Teren lekko 

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 320.000,00 zł brutto (słownie: 
trzysta dwadzieścia tysięcy 

złotych 00/100) w tym należny 
podatek VAT

Terminy płatności:
Cała cena podlega zapłacie 
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LU1I/00200889/5 nierówny z niewielkim 
spadkiem z północy 
na południe. Działka 

nieuzbrojona. Dojazd od ulicy 
Poligonowej drogą gruntową 

utwardzoną gruzem, następnie 
drogą gruntową 
nieutwardzoną.

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 1/70 

o pow. 0,1036 ha przy 
ul. Gołębiewskiego 23 
(obręb 4 – Czechów II, 

arkusz 12)

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość gruntowa, 
nieogrodzona porośnięta dziką 
roślinnością - trawy, skupiska 
krzewów i drzew (samosiejki). 
Działka  o kształcie zbliżonym 

do prostokąta. Teren lekko 
nierówny z niewielkim 
spadkiem z północy 
na południe. Działka 

nieuzbrojona. Przez teren 
działki biegnie zagłębienie 

w terenie – transzeje 
z umocnieniami betonowymi. 
Dojazd od ulicy Poligonowej 
drogą gruntową utwardzoną 

gruzem, następnie drogą 
gruntową nieutwardzoną.

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy  223.500,00 zł  (słownie: dwieście 
dwadzieścia trzy tysiące pięćset 

złotych 00/100) – zwolnienie 
z podatku Vat na podstawie 

art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 
29a ust. 8 ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług.

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 1/71

o pow. 0,1071 ha przy 
ul. Gołębiewskiego 25/
ul. Bołbotta 1 (obręb 4 

– Czechów II, 

Nieruchomość gruntowa, 
niezabudowana, nieogrodzona 
porośnięta dziką roślinnością - 

trawy, skupiska krzewów 
i drzew (samosiejki). Działka 

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 296.000,00 zł brutto (słownie: 
dwieście dziewięćdziesiąt sześć 
tysięcy złotych 00/100) w tym 

należny podatek VAT
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arkusz 12)

KW 
LU1I/00200889/5

o kształcie zbliżonym 
do prostokąta. Teren lekko 

nierówny z niewielkim 
spadkiem z północnego – 
wschodu na południowy - 

zachód. Działka nieuzbrojona. 
Dojazd od ulicy Poligonowej 
drogą gruntową utwardzoną 

gruzem, następnie drogą 
gruntową nieutwardzoną.

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 1/72

o pow. 0,1157 ha przy 
ul. Bołbotta 3 (obręb 4 

– Czechów II, 
arkusz 12)

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość gruntowa, 
niezabudowana, nieogrodzona 
porośnięta dziką roślinnością - 

trawy, skupiska krzewów 
i drzew (samosiejki). Działka 

o kształcie zbliżonym 
do prostokąta. Teren równy 

z niewielkim spadkiem 
z północny na południe. 

Działka nieuzbrojona. Dojazd 
od ulicy Poligonowej drogą 

gruntową utwardzoną gruzem, 
następnie drogą gruntową 

nieutwardzoną.

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 303.000,00 zł brutto (słownie: 
trzysta 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 1/73 

o pow. 0,1203 ha przy 
ul. Bołbotta 5 (obręb 4 

– Czechów II, 
arkusz 12)

KW 

Nieruchomość gruntowa, 
niezabudowana, nieogrodzona 
porośnięta dziką roślinnością - 

trawy, skupiska krzewów 
i drzew (samosiejki). Działka 

o kształcie zbliżonym 
do trapezu. Teren równy 

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 315.000,00 zł brutto (słownie: 
trzysta piętnaście tysięcy złotych 
00/100) w tym należny podatek 

VAT

Terminy płatności:
Cała cena podlega zapłacie
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LU1I/00200889/5 z niewielkim spadkiem 
z północny na południe. 

Działka nieuzbrojona. Dojazd 
od ulicy Poligonowej drogą 

gruntową utwardzoną gruzem, 
następnie drogą gruntową 

nieutwardzoną.

 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 1/74

o pow. 0,1098 ha przy 
ul. Bołbotta 7 (obręb 4 

– Czechów II, 
arkusz 12)

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość gruntowa, 
niezabudowana, nieogrodzona 
porośnięta dziką roślinnością - 

trawy, skupiska krzewów 
i drzew (samosiejki). Działka 

o kształcie zbliżonym 
do trapezu. Teren lekko 
nierówny ze spadkiem z 

północny na południe. Działka 
nieuzbrojona. Dojazd od ulicy 
Poligonowej drogą gruntową 

utwardzoną gruzem, następnie 
drogą gruntową 
nieutwardzoną.

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 278.000,00 zł brutto (słownie: 
dwieście siedemdziesiąt osiem 
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 1/76

o pow. 0,1041 ha przy 
ul. Bołbotta 8 (obręb 4 

– Czechów II, 
arkusz 12)

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość gruntowa, 
niezabudowana, nieogrodzona 
porośnięta dziką roślinnością . 
Działka o kształcie zbliżonym 

do trapezu. Teren lekko 
nierówny z niewielkim 
spadkiem z północny 
na południe. Działka 

nieuzbrojona. Dojazd od ulicy 

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 273.000,00 zł brutto (słownie: 
dwieście siedemdziesiąt 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 
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Poligonowej drogą gruntową 
utwardzoną gruzem, następnie 

drogą gruntową 
nieutwardzoną. 

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 1/168

o pow. 0,1023 ha przy 
ul. Bołbotta 10 (obręb 

4 – Czechów II, 
arkusz 12)

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość gruntowa, 
niezabudowana, nieogrodzona 
porośnięta dziką roślinnością. 
Działka o kształcie zbliżonym 

do trapezu. Teren lekko 
nierówny z lekkim spadkiem
z zachodu na wschód oraz

z północy na  południe. 
Działka nieuzbrojona. Dojazd 
od ulicy Poligonowej drogą 

gruntową utwardzoną gruzem, 
następnie drogą gruntową 

nieutwardzoną. 

Nieruchomość położona 
na terenie zabudowy 

mieszkaniowej 
rezydencjalnej „M5”

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy 268.000,00 zł brutto (słownie: 
dwieście sześćdziesiąt osiem 

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 28 maja 2014 roku do dnia 17 czerwca 2014 roku.
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