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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 gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Zbożowej 34 przeznaczonej 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

Nieruchomość położona 
w Lublinie przy

ul. Zbożowej 34 
oznaczona jako działka 

ewidencyjna
nr 283 o pow. 0,0300 ha 

(obr. 31 – Sławinek, ark. 1)

KW 
LU1I/00146376/9

 Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana

o kształcie zbliżonym do 
wydłużonego prostokąta. 

Działka niezagospodarowana 
porośnięta trawą niską oraz 

chwastami. Na gruncie 
usytuowane drzewo. Z trzech 
stron znajdują się ogrodzenia 

sąsiadujących działek.
Na nieruchomości znajduje 
się obiekt małej architektury 
(trzepak) oraz studzienka – 

przyłącze wodociągowe. Sieci 
techniczne w ul. Zbożowej.

W Dziale III księgi wieczystej 
figuruje ograniczone prawo 

rzeczowe - służebność 
przesyłu na rzecz MPWiK 

w Lublinie Sp. z o. o.

Nieruchomość położona 
w obszarze, dla którego brak 

jest obowiązującego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego. Określenie 
sposobów zagospodarowania 
i warunków zabudowy terenu 
następuje w drodze decyzji 

o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu.

Dla przedmiotowej 
nieruchomości w dniu 

16.01.2007 r. została wydana 
Decyzja nr 4/18 o ustaleniu 

warunków zabudowy dla 
inwestycji budowlanej 

polegającej na realizacji 
budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 
szeregowej

Sprzedaż 
nieruchomości 

w drodze ustnego 
przetargu 

nieograniczonego

Nie dotyczy Cena: 149.000,00 zł brutto 
(słownie: sto czterdzieści 
dziewięć tysięcy złotych 
00/100) w tym należny 

podatek Vat

Termin 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. 
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 29 maja 2014 roku do dnia 18 czerwca 2014 roku.

Nr dokumentu Mdok: 179841/05/2014 


