
  GM-ZA-I.6840.2.2015 
                          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. 1774
z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy 
Lublin położonych Osiczynie i Hajownikach w Gminie Skierbieszów.

Oznaczenie 
nieruchomości  Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie 
miejscowym

i sposób zagospodarowania
Przeznaczenie

Termin 
zagospod
arowania

Cena  
i termin wniesienia 

Nieruchomość 
gruntowa rolna 

położona 
na  działce  

nr 375 o pow. 
0,24 ha 

w miejscowości 
Osiczyna  

(obręb 12 – Osiczy-
na, ark. 2), 

KW
ZA1Z/00124801/6

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana, położona 

w kompleksach gruntów rol-
nych w pobliżu zabudowań 
gospodarczych, na terenie 
Gminy Skierbieszów. Grunt 
bezumownie wykorzystywa-
ny rolniczo, jest uprawiany. 

Dojazd do działki drogą 
śródpolną gruntową. 

Dla przedmiotowej nierucho-
mości brak jest obowiązujące-
go Planu Miejscowego Zago-

spodarowania Przestrzennego. 
Wg Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego zatwier-
dzonego przez Radę Gminy 

Skierbieszów w dniu 28 lutego 
2002 r. uchwałą 

nr XXV/168/2002 działka 
nr 375 o pow. 0,24 ha określo-

na jest jako teren upraw rol-
nych w obrębie Osiczyna. 

Sprzedaż nieru-
chomości w dro-
dze   przetargu 
nieograniczone-

go.

Nie 
dotyczy

Cena: 
5.000,00 zł  

 (słownie:  pięć tysięcy zło-
tych 00/100) - zwolnienie 
z podatku VAT na podst. 

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

z późn. zm.) 
Cała cena podlega zapłacie 
na rachunek Urzędu Miasta 

Lublin tak, aby w dniu sporzą-
dzenia aktu notarialnego moż-
na było stwierdzić, że cała wy-
magana kwota znajduje się na 

rachunku Urzędu Miasta.
Nabywca ponosi koszty spo-
rządzenia aktu notarialnego.
Umowa powinna być zawarta 
w terminie 30 dni od dnia za-

mknięcia przetargu.
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Nieruchomość 
gruntowa rolna 

położona 
na  działce  

nr 441 o pow. 
0,14 ha w miej-

scowości Hajow-
niki  (obręb 3 - Ha-

jowniki, ark. 2),

KW 
ZA1Z/00124801/6 

Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana o przezna-
czeniu rolniczym (łąka,) po-
łożona w kompleksach łąk 
trwałych w pobliżu zabudo-
wań gospodarczych, na te-
renie Gminy Skierbieszów. 
Grunt bezumownie wyko-

rzystywany rolniczo – dział-
ka koszona. Dojazd drogą 
gruntową śródpolną, poło-
żoną wśród działek o po-
dobnym przeznaczeniu. 

Dla przedmiotowej nierucho-
mości brak jest obowiązujące-
go Planu Miejscowego Zago-

spodarowania Przestrzennego. 
Wg Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego zatwier-
dzonego przez Radę Gminy 

Skierbieszów w dniu 28 lutego 
2002 r. uchwałą 

nr XXV/168/2002 działka 
nr 441   o pow. 0,14 ha okre-

ślona jest jako teren upraw rol-
nych w obrębie Hajowniki.

Sprzedaż nieru-
chomości w dro-
dze   przetargu 
nieograniczone-

go.

Nie 
dotyczy

Cena: 2.000,00 zł 
 (słownie: dwa tysiące zło-

tych 00/100)- zwolnienie 
z podatku VAT na podst. 

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

z późn. zm.) 
Cała cena podlega zapłacie 
na rachunek Urzędu Miasta 

Lublin tak, aby w dniu sporzą-
dzenia aktu notarialnego moż-
na było stwierdzić, że cała wy-
magana kwota znajduje się na 

rachunku Urzędu Miasta.
Nabywca ponosi koszty spo-
rządzenia aktu notarialnego.
Umowa powinna być zawarta 
w terminie 30 dni od dnia za-

mknięcia przetargu.

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 16.12.2015 r. do dnia 05.01.2016 r. 
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