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GM-SN-IV.6840.66.2016 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  gruntowej  położonej  w  Lublinie  przy  ul.  Połabian/ul.  Ślężan,
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. Połabian/

ul. Ślężan oznaczonej
jako działka nr 867/2

o pow. 0,0543 ha
(obr. 73 – Sławin

- Szerokie, ark.13)

KW  LU1I/00331847/6

Działka o kształcie wielokąta
nieforemnego o rozpiętości:
wzdłuż ulicy Ślężan ok. 36 m

i wzdłuż ulicy Połabian ok. 25 m.
Teren działki płaski położony
na poziomie przyległych ulic.

Nieruchomość niezabudowana,
stanowi teren placu postojowego

o nawierzchni żwirowej
oraz w części północnej placu

o nawierzchni z kostki
betonowej. Nieruchomość
ogrodzona wzdłuż granic
zewnętrznych z wyjątkiem

granicy północnej. Utwardzenie
oraz ogrodzenie stanowią

nakłady dzierżawcy
nieruchomości. Dostęp
komunikacyjny oparty

na włączeniu do ulicy Ślężan,
która na wysokości

nieruchomości jest ulicą
o nawierzchni asfaltowej. W ulicy

Ślężan oraz ulicy Połabian
przebiegają sieci techniczne:
energetyczna, wodociągowa,

Obszar miasta, na którym
położona jest działka objęty

jest ustaleniami
miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego.
Działka nr 867/2 znajduje

się w następujących
obszarach: tereny zieleni

izolacyjnej – ZI
z podstawowym

przeznaczeniem gruntów
pod urządzenie zieleni stref

ochronnych i pasów
izolacyjnych od obiektów
uciążliwych dla otoczenia

          

Sprzedaż
nieruchomości

w drodze ustnego
przetargu

nieograniczonego

Nie dotyczy Cena:
109 800,00 zł brutto
(słownie: sto dziewięć

tysięcy osiemset 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
zamknięcia przetargu.

Nabywca ponosi koszty
aktu notarialnego.
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gazowa, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej
i telekomunikacyjna.

W dziale III księgi wieczystej
figuruje ograniczone prawo

rzeczowe – służebność przesyłu
na czas nieoznaczony na rzecz

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Lublinie polegająca na prawie
do korzystania z nieruchomości
obciążonej, na której znajdują

się urządzenia
elektroenergetyczne, w tym

urządzenia powiązane.
Służebność przesyłu dotyczy

działki nr 90 przy
ul. Lędzian 63/ul. Ślężan 4
Obecnie nieruchomość jest
przedmiotem dzierżawy. 

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 3 sierpnia 2018 roku do dnia 23 sierpnia 2018 roku.
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