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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 2015  r., poz. 782 z późn. zm.)  
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Lublinie przy ul. Żołnierskiej 8 i ul. Żołnierskiej 8/ul. Spadowej 6 
przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

Oznaczenie 
nieruchomości

       Opis nieruchomości Przeznaczenie 
w  planie miejscowym 

i sposób zagospodarowania

 Przeznaczenie Termin 
zagospodarowania

     Cena i termin jej 
zapłaty

Nieruchomość gruntowa 
położona  w Lublinie 

przy 
ul. Żołnierskiej 8 
 oznaczona jako 
działka nr 39/1

o pow. 0,0367 ha 

(obr. 3 – Czechów I,
ark. 12)

KW 
LU1I/00327089/3

Nieruchomość w  kształcie 
wydłużonego czworokąta 

o długości ok. 100 m 
i szerokości ok. 3,5 m. Dostęp 

komunikacyjny 
do nieruchomości możliwy 
od strony ul. Żołnierskiej 

i od ul. Spadowej. 
Infrastruktura techniczna 

to sieć energetyczna, 
wodociągowa, gazowa, 
kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej oraz 
ciepłownicza.

 Wyceniona nieruchomość 
to grunt, który jest 

zagospodarowany łącznie 
z nieruchomościami 

sąsiednimi, zabudowany 
budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym.
Ze względu na swoje cechy 

fizyczne działka 39/1 może być 
racjonalnie zagospodarowana 

jedynie łącznie 
z nieruchomościami 

przyległymi.
Działka obciążona jest na czas 

Zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania miasta 

Lublin wyceniona 
nieruchomość znajduje 
się w obszarze: terenu 

intensywnej urbanizacji oraz 
funkcji centro - twórczych 

(centrum miasta).

Zbycie 
nieruchomości 

w drodze zamiany

Nie dotyczy Cena: 181.800,15 brutto 
(słownie: sto osiemdziesiąt 

jeden tysięcy osiemset 
złotych 15/100) w tym 
należny podatek VAT

Termin płatności:
Cała cena podlega zapłacie

w gotówce na rachunek 
Urzędu Miasta Lublin tak, 
aby w dniu sporządzenia 
aktu notarialnego można 
było stwierdzić, że cała 

wymagana kwota znajduje 
się na rachunku. 

Umowa notarialna powinna 
być zawarta w terminie 

30 dni od dnia podpisania 
protokołu uzgodnień.

Nabywca ponosi koszty 
sporządzenia aktu 

notarialnego.
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Nieruchomość gruntowa 
położona  w Lublinie 

przy 
ul. Żołnierskiej 
8/Spadowej 6 

 oznaczona jako 
działka nr 26/1

o pow. 0,0250 ha 

(obr. 3 – Czechów I, ark. 
12)

KW 
LU1I/00327090/3

nieoznaczony służebnością 
przesyłu na rzecz PGE, 
polegającą na dostępie 

w każdym czasie do urządzeń 
elektroenergetycznych NN, SN 
oraz stacji transformatorowej, 
zlokalizowanych na terenie 

o powierzchni zajętości terenu 
35m2, w celu ich konserwacji, 

przeglądu, napraw bądź 
wymiany 

Nieruchomość o kształcie 
wydłużonego czworokąta 

o długości ok. 100 m 
i szerokości ok. 2,5 m. 

Infrastruktura techniczna 
to sieć energetyczna, 

wodociągowa, gazowa, 
kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej oraz 
ciepłownicza.

 Wyceniona nieruchomość 
to grunt, który jest 

zagospodarowany łącznie 
z nieruchomościami 

sąsiednimi, zabudowany 
budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym.
Ze względu na swoje cechy 

fizyczne działka 26/1 może być 
racjonalnie zagospodarowana 

jedynie łącznie 
z nieruchomościami 

przyległymi.

Zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania miasta 

Lublin wyceniona 
nieruchomość znajduje 
się w obszarze: terenu 

intensywnej urbanizacji oraz 
funkcji centro -  twórczych 

(centrum miasta).

Zbycie 
nieruchomości 

w drodze zamiany

Nie dotyczy Cena: 127.739,19 brutto 
(słownie: sto dwadzieścia 
siedem tysięcy siedemset 

trzydzieści dziewięć złotych 
19/100) w tym należny 

podatek VAT

Termin płatności:
Cała cena podlega zapłacie

w gotówce na rachunek 
Urzędu Miasta Lublin tak, 
aby w dniu sporządzenia 
aktu notarialnego można 
było stwierdzić, że cała 

wymagana kwota znajduje 
się na rachunku. 

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 28 września 2015 roku do dnia 19 października 2015 roku.
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