
Tablica ogłoszeń –  ul. Wieniawska 14, VII p.
GM-SN-IV.6840.39.2016 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 2018 r., poz. 121 z  późn.
zm.) podaje do publicznej wiadomości  wykaz części nieruchomości położonej w Lublinie przy ul.  Macieja Rataja 77 – 83/ul.  Wilhelma
Hessa, 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

Część nieruchomości
gruntowej położonej

w Lublinie przy  
ul. Macieja Rataja 77

– 83/ul. Wilhelma
Hessa oznaczonej

jako działka nr 119/4
o pow. 0,4085 ha
(obr. 44, ark. 9)

KW  LU1I/00302076/8

Działka tworzy zwarty kompleks
gruntów o kształcie regularnym,

zbliżonym do czworokąta o
wymiarach: długość od ok. 70

do 90 m i szerokości od 40
do  ok. 65 m. Granicą północną
nieruchomość przylega do ulicy

Rataja, granicą wschodnią
przylega do ulicy Wilhelma

Hessa. Od strony zachodniej
graniczy z terenami

niezabudowanymi, od strony
południowej z terenami

niezabudowanymi i działką
nr 119/1, która jest zabudowana

budynkiem stacji
transformatorowej. Teren

nieruchomości lekko opada
w kierunku północnym. Działka
niezabudowana, nieogrodzona
i niezagospodarowana. Dostęp

komunikacyjny oparty na
włączeniu do ulicy Rataja. Ulica

Rataja i ulica Hessa
na wysokości wycenianej działki
to ulice o nawierzchni asfaltowej,

Obszar miasta, na którym
położona jest działka objęty

jest ustaleniami
miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego
Działka nr 119/4 znajduje się
w następujących obszarach:
tereny zabudowy usługowej
IVA22aU o podstawowym
przeznaczeniu terenu pod

zabudowę usługową
oraz strefa zielni

towarzyszącej – Z
          

Sprzedaż
nieruchomości

w drodze ustnego
przetargu

nieograniczonego

Nie dotyczy Cena:
787 200,00 zł (słownie:

siedemset osiemdziesiąt
siedem tysięcy dwieście
złotych 00/100) w tym
należny podatek VAT

(23%).

Termin płatności:
Cała cena podlega

zapłacie 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
aktu notarialnego.
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z chodnikami wykonanymi
z kostki betonowej. Infrastruktura
techniczna to sieć energetyczna,

wodociągowa, gazowa,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji

deszczowej przebiegające
w przyległych ulicach.

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 maja 2018 roku do dnia 6 czerwca 2018 roku.
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