
                                                               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
z  późn.  zm.)  podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz  nieruchomości  położonych  Lublinie  przy  ul. Wojciechowskiej  5b,  ul. Wojciechowskiej 5/
ul. Morwowej 2 oraz ul. Krańcowej 107 {Drodze Męczenników Majdanka 30} przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany nieruchomości.

Oznaczenie
nieruchomości

       Opis nieruchomości Przeznaczenie w 
planie miejscowym 

i sposób
zagospodarowania

 Przeznaczenie Termin
zagospodarowania

     Cena nieruchomości

Nieruchomość
położona  

w Lublinie przy
ul. Wojciechowskiej 5b

oznaczona  jako
działka nr 32/4 (obr. 33,

ark. 12) oraz przy
ul. Wojciechowskiej 5/

ul. Morwowej 2
oznaczona jako działka

nr 32/6 (obr. 33,
ark. 12) o łącznej 

pow. 0,5142 ha

KW LU1I/00112593/9

Nieruchomość zabudowana
położona w Lublinie u zbiegu

ul. Wojciechowskiej
i ul. Morwowej w zachodniej
części miasta. Usytuowana

jest w bezpośrednim
sąsiedztwie terenów

zagospodarowanych jako
tereny usługowe.

Przy ul. Wojciechowskiej
i ul. Farmaceutycznej również

zabudowa wielorodzinna
niska. Nieruchomość widoczna
z al. Kraśnickiej położona przy

ulicach o dużym natężeniu
ruchu. Dojazd od strony
ul. Morwowej - dla działki

nr 32/6 oraz
ul. Wojciechowskiej
– dla działki nr 32/4.

Przedmiotowa nieruchomość
uzbrojona jest w energię

elektryczną oraz sieć
wodociągową, w zasięgu pełne

Zgodnie z miejscowym
planem

zagospodarowania
przestrzennego

nieruchomość położona
jest na terenie

przeznaczonym
pod tereny zabudowy

mieszkaniowej
wielorodzinnej oraz tereny

zabudowy usługowej –
1MW,U oraz 2MW,U.

Zbycie
w drodze zamiany

nieruchomości

Nie dotyczy Cena: 3.046.464,00 zł
(słownie: trzy miliony

czterdzieści sześć tysięcy
czterysta sześćdziesiąt

cztery złote 00/100) w tym
podatek VAT (23%).

Umowa notarialna powinna
być zawarta w terminie 

30 dni od dnia podpisania
protokołu uzgodnień.

Nabywca ponosi koszty
sporządzenia aktu

notarialnego.
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uzbrojenie – wzdłuż
sąsiadujących ulic oraz

na sąsiednich działkach.
Na nieruchomości wykonane

jest utwardzenie terenu – płyty
betonowe i asfalt, ogrodzenie

z paneli metalowych
na słupkach. Na działce

nr 32/6 znajduje się część
parterowego, blaszanego
kontenera spełniającego

funkcję biurowo-magazynową
(budynek przeznaczony

do rozbiórki). Nieruchomość
stanowi przedmiot umowy
dzierżawy nr 252/GM/13

zawartej do dnia 31 grudnia
2015 r. 

Nieruchomość
położona  
w Lublinie

ul. Krańcowej 107
{Drodze Męczenników

Majdanka 30}
oznaczona jako działka
nr 12 (obr. 19, ark. 10)

o pow.
1,0862 ha

KW LU1I/00146199/4

Nieruchomość położona
w Lublinie we wschodniej

części miasta w bezpośrednim
sąsiedztwie terenów

zagospodarowanych – osiedle
mieszkaniowe wielorodzinne

oraz usługi towarzyszące
zabudowie wielorodzinnej

(markety osiedlowe, kościół,
usługi oświaty). Nieruchomość

leży przy ulicach o dużym
natężeniu ruchu. Dojazd

do nieruchomości od strony
Drogi Męczenników Majdanka

i ul. Krańcowej (brak zjazdu
z ulic). Działka uzbrojona
w sieć oświetleniową, sieć

kanalizacyjną ogólnospławną.

Teren nie jest objęty
ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania

przestrzennego.
Obecnie trwa

postępowanie w sprawie
wydania decyzji

o ustaleniu warunków
zabudowy. Złożony

wniosek z dnia 14 lipca
2014 r. o ustalenie

warunków zabudowy
przewiduję realizację

na nieruchomości zespołu
budynków wielorodzinnych

z funkcją usługową oraz
z parkingami.

Zbycie
w drodze zamiany

nieruchomości

Nie dotyczy Cena: 
1.903.917,00 zł (słownie:

jeden milion dziewięćset trzy
tysiące dziewięćset

siedemnaście złotych
00/100) w tym podatek VAT

(23%) 
albo

1.547.900,00 zł (słownie:
jeden milion pięćset

czterdzieści siedem tysięcy
dziewięćset złotych 00/100)
– zwolnienie z podatku VAT
na podstawie art. 43 ust. 1

pkt 9 w związku z art. 2
pkt 33 ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług
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Uzbrojenie pełne w zasięgu,
wzdłuż sąsiadujących ulic oraz

na sąsiednich działkach.
Działka stanowi skwer

osiedlowy pomiędzy blokami
wielorodzinnymi

z nasadzeniami drzew
i krzewów ozdobnych oraz

alejkami. W granicach działki
(w jej północno-wschodnim

narożniku) znajduje
się zabudowana działka nr 13

– stacja transformatorowa
stanowiąca własność Skarbu
Państwa. Na nieruchomości
znajduje się kiosk, którego

właścicielem jest jego
dzierżawca – zgodnie
z umową dzierżawy 

nr 97/GM/12 zawartą do dnia
31.12.2016 r.

(Dz. U. z 2011 r. Nr 177,
poz.1054 z późn. zm.)

- w przypadku nie uzyskania
decyzji o warunkach

zabudowy do dnia zawarcia
umowy. 

Umowa notarialna powinna
być zawarta w terminie 

30 dni od dnia podpisania
protokołu uzgodnień.

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 8 sierpnia 2014 roku do dnia 28 sierpnia 2014 roku.
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