
Wykaz Nr GM-SM-II.7125.23.2014
PREZYDENT MIASTA LUBLIN

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (j.t.  Dz. U. z 2014 r., poz. 518

z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że z nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin przeznacza się do sprzedaży następujące 

lokale użytkowe położone w Lublinie:

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości  

Nr KW Opis nieruchomości Forma zbycia 
nieruchomości

Wartość 
nieruchomości

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia

1 Tymiankowa 7a
lokal użytkowy
pow. uż. 234,52 m2

Obr, 30, ark. 11
dz. 5/20

LU1I/00124710/3 lokal użytkowy położony w 
budynku usługowym, 
składający się
z pomieszczeń 
usytuowanych na parterze 
o pow. 97,85 m2 
oraz w kondygnacji piwnic 
o pow. 136,67 m2

Sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym 
na rzecz najemcy 
lokalu wraz  ze 
sprzedażą udziału 
23452/39979 części 
w prawie własności 
gruntu

Wartość 
nieruchomości 
lokalowej
806 589 zł
w tym 
wartość lokalu 
 581 988 zł
wartość 
udziału w prawie 
własności gruntu  
224 601 zł

Kwota  stanowiąca  sumę  ceny  sprzedaży  lokalu
i  ceny  sprzedaży  udziału  w  prawie  własności  gruntu
po  zastosowaniu  zasad  wynikających  z  uchwały  nr 
883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin płatna najpóźniej 
na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej.

2 Lipowa 17
garaż nr 8
pow. uż. 17,43 m2

Obr. 36, ark. 6
dz. 26/4

LU1I/00094626/7 garaż usytuowany w 
budynku zespołu 
garażowego

Sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym 
na rzecz najemcy 
garażu wraz  z 
oddaniem w 
użytkowanie 
wieczyste udziału w 
gruncie 
udział 1743/63700  

Wartość 
nieruchomości 
lokalowej
24 768 zł
w tym 
wartość garażu 
 13 952 zł
wartość udziału  
w prawie 
uż. wieczystego 
gruntu  
10 816 zł

Cena  sprzedaży  garażu  oraz  I  opłata  za  oddanie
w  użytkowanie  wieczyste  udziału  w  gruncie
po  zastosowaniu  zasad  wynikających  z  uchwały
Nr 366/XVI/2004 Rady Miasta Lublin płatne najpóźniej 
na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 
–  3%  wartości  udziału  w  prawie  użytkowania 
wieczystego gruntu płatna do 31 marca każdego roku.
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3 Wallenroda 15
lokal użytkowy
pow. uż. 488,08 m2

Obr, 21, ark. 8
dz. 4

LU1I/00128826/7 lokal użytkowy położony
w budynku usługowym, 
składający się
z pomieszczeń 
usytuowanych na parterze
i I piętrze o pow. 457,58 m2 

oraz w kondygnacji piwnic 
o pow. 30,50 m2

Sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym 
na rzecz dzierżawcy 
lokalu wraz  ze 
sprzedażą udziału 
48808/75003 części 
w prawie własności 
gruntu

Wartość 
nieruchomości 
lokalowej
1 865 000 zł
w tym 
wartość lokalu 
 695 558 zł
wartość 
udziału w prawie 
własności gruntu  
1 169 442 zł

Kwota  stanowiąca  sumę  ceny  sprzedaży  lokalu
i  ceny  sprzedaży  udziału  w  prawie  własności  gruntu
po  zastosowaniu  zasad  wynikających  z  uchwały
Nr  883/XXXVIII/2006  Rady  Miasta  Lublin  płatna 
najpóźniej  na  trzy  dni  przed  zawarciem  umowy 
notarialnej.

4 Wallenroda 15
lokal użytkowy
pow. uż. 38,20 m2

Obr, 21, ark. 8
dz. 4

LU1I/00128826/7 lokal użytkowy położony
w budynku usługowym, 
składający się
z pomieszczeń 
usytuowanych na parterze 
o powierzchni 38,20 m2

Sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym 
na rzecz dzierżawcy 
lokalu wraz  ze 
sprzedażą udziału 
3820/75003 części 
w prawie własności 
gruntu

Wartość 
nieruchomości 
lokalowej
194 900 zł
w tym 
wartość lokalu 
 103 373 zł
wartość 
udziału w prawie 
własności gruntu  
91 527 zł

Kwota  stanowiąca  sumę  ceny  sprzedaży  lokalu
i  ceny  sprzedaży  udziału  w  prawie  własności  gruntu
po  zastosowaniu  zasad  wynikających  z  uchwały
Nr  883/XXXVIII/2006  Rady  Miasta  Lublin  płatna 
najpóźniej  na  trzy  dni  przed  zawarciem  umowy 
notarialnej.

5 Topolowa 7
lokal użytkowy
pow. uż. 115,03 m2

Obr, 16, ark. 3
dz. 37

LU1I/00187563/6 lokal użytkowy położony
w budynku usługowym, 
składający się
z pomieszczeń 
usytuowanych
w kondygnacji piwnic
o powierzchni 115,03 m2

Nieruchomość 
lokalowa 
przeznaczona
do sprzedaży
w  drodze ustnego 
przetargu 
nieograniczonego 
udział w częściach 
wspólnych
11503/145209

Wartość 
nieruchomości 
lokalowej
306 480 zł
w tym 
wartość lokalu 
 272 507 zł
wartość 
udziału w prawie 
własności gruntu  
33 973 zł

Cena wywoławcza:
339 000 zł (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)
Sprzedaż nieruchomości lokalowej następuje za cenę 
uzyskaną w przetargu - płatną jednorazowo.
88,9 % kwoty uzyskanej w przetargu stanowić będzie 
cenę sprzedaży lokalu
11,1 % kwoty uzyskanej w przetargu stanowić będzie 
cenę sprzedaży udziału w gruncie
Termin zawarcia  umowy notarialnej  –  30 dni  od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. 
Cała  cena podlega zapłacie  w gotówce na rachunek 
Urzędu  Miasta  Lublin  najpóźniej  na  3  dni  przed 
ustalonym terminem zawarcia umowy notarialnej
Nabywca  ponosi  koszty  sporządzenia  notarialnej 
umowy sprzedaży
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6 Al. Racławickie 22
lokal użytkowy
pow. uż. 534,14 m2

Obr. 26, ark. 7,
dz. 21/2

LU1I/00026486/6 lokal użytkowy położony
w budynku mieszkalno-
usługowym, składający się
z pomieszczeń 
usytuowanych na parterze
o pow. 421,02 m2 
oraz w kondygnacji piwnic 
o pow. 113,12 m2

Nieruchomość 
lokalowa 
przeznaczona
do sprzedaży
w  drodze ustnego 
przetargu 
nieograniczonego
udział w częściach 
wspólnych
i w prawie 
użytkowania 
wieczystego gruntu
53414/542943

Wartość 
nieruchomości 
lokalowej
2 200 347 zł
w tym 
wartość lokalu 
 2 165 098 zł
wartość udziału  
w prawie 
użytkowania 
wieczystego 
gruntu  
35 249 zł

Cena wywoławcza:
2 390 000zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt
                     tysięcy złotych)
Sprzedaż nieruchomości lokalowej następuje za cenę 
uzyskaną  w  przetargu  wraz  z  I  opłatą  za  oddanie 
udziału  w  gruncie  w  użytkowanie  wieczyste  -  płatną 
jednorazowo.
98,4 % kwoty uzyskanej w przetargu stanowić będzie 
cenę sprzedaży lokalu
1,6 % kwoty uzyskanej w przetargu stanowić wartość 
udziału w gruncie, będącej podstawą wyliczenia I opłaty 
za użytkowanie wieczyste gruntu
Termin zawarcia  umowy notarialnej  –  30 dni  od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. 
Cała  cena podlega zapłacie  w gotówce na rachunek 
Urzędu  Miasta  Lublin  najpóźniej  na  3  dni  przed 
ustalonym terminem zawarcia umowy notarialnej
Nabywca  ponosi  koszty  sporządzenia  notarialnej 
umowy sprzedaży

7 Narutowicza 36
lokal użytkowy 8A
pow. uż. 8,00 m2

Obr. 34. ark. 7 
dz. 97/9

grunt
LU1I/00000117/1
lokal
LU1I/00192953/5

lokal użytkowy w budynku 
mieszkalno-usługowym 
usytuowany
w kondygnacji piwnic
o pow. 8,00 m2

Sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym 
na rzecz najemcy 
lokalu wraz
ze sprzedażą 
udziału  800/145051 
części w prawie 
własności gruntu

Wartość 
nieruchomości 
lokalowej
26 447 zł
w tym 
wartość lokalu 
 25 530 zł
wartość 
udziału w prawie 
własności gruntu  
917 zł

Kwota  stanowiąca  sumę  ceny  sprzedaży  lokalu
i  ceny  sprzedaży  udziału  w  prawie  własności  gruntu
po  zastosowaniu  zasad  wynikających  z  uchwały
Nr  883/XXXVIII/2006  Rady  Miasta  Lublin  płatna 
najpóźniej  na  trzy  dni  przed  zawarciem  umowy 
notarialnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 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 23 grudnia 2014 roku do dnia 12 stycznia 2015 roku. 
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