
WYKAZ Nr GM-SN-IV.6840.56.2017

PREZYDENT MIASTA LUBLIN
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości,
że z nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Lublin przeznacza się do sprzedaży 1/2 udziału lokalu mieszkalnego położonego w Lublinie:

Lp Oznaczenie
nieruchomości

Opis nieruchomości 
Przeznaczenie w planie

zagospodarowania Forma zbycia
nieruchomości

Cena nieruchomości, wysokość opłat i terminy ich wnoszenia

1. Lokal mieszkalny
ul. Leszetyckiego 10/33
pow. lokalu 60,00 m2

pom. przynależne - 
piwnica o pow. 3,50 m2

(Obr. 6, ark. 5, dz. 1/22)
LU1I/00268792/2

Lokal mieszkalny
w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym,
składający się z 3 pokoi, 
kuchni, przedpokoju, 
łazienki i wc

Zgodnie z uchwałą Nr 
825/XXXV/2005 Rady Miasta Lublin 
z dnia 17 listopada 2005 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin – 
część III przedmiotowa działka 
gruntu znajduje się na terenach 
oznaczonych symbolem M2 – tereny
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej wraz z usługami 
towarzyszącymi o intensywności 
zabudowy mieszkaniowej netto 0,7 –
1,2 liczonej w granicach 
bilansowanego terenu.

Sprzedaż lokalu 
mieszkalnego w trybie 
bezprzetargowym na rzecz 
współwłaścicielki, zgodnie z 
Zarządzeniem nr 35/4/2018 
Prezydenta Miasta Lublin z 
dnia 10 kwietnia 2018 r. oraz
Uchwałą nr 965/XXXVI/2017
Rady Miasta Lublin z dnia
16 listopada 2017 r.

123 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 
00/100)

Wartość  udziału  Gminy  Lublin  w  prawie  własności  lokalu
mieszkalnego  (lokal  mieszkalny  jako  przedmiot  odrębnej
własności  wraz  z  udziałem  w  nieruchomości  wspólnej),  płatne
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 zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres  21 dni - od dnia 23 kwietnia 2018 roku do dnia 14 maja 2018 roku.
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