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 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  położonych  w  Lublinie  przy  al.  gen.  Władysława  Sikorskiego  przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Oznaczenie
nieruchomości

       Opis nieruchomości Przeznaczenie
w  planie miejscowym

i sposób zagospodarowania

 Przeznaczenie Termin
zagospodarowania

     Cena i termin jej
zapłaty

Działka nr 40/3
o pow. 0,0068 ha 

(obr. 3 – Czechów I, 
ark. 10) położona 

w Lublinie przy
al. gen. Władysława

Sikorskiego

KW
LU1I/00307987/2

Działka nr 92/1
o pow. 0,0093 ha 

(obr. 3 – Czechów I, 
ark. 10) położona 

w Lublinie przy 
al. gen. Władysława

Sikorskiego

KW
LU1I/00310371/5

Działki o nieregularnym
kształcie. Konfiguracja terenu
płaska. Grunty położone przy

al. gen. Władysława Sikorskiego
bez urządzonego wjazdu z tejże

drogi. Działki stanowią część
utwardzonego

i ogrodzonego parkingu,
na działce nr 40/3 znajduje się
część bilbordu reklamowego

(nakłady dzierżawcy).
Przez działki przebiega sieć

wodociągowa.
 Działki są przedmiotem umowy

dzierżawy 32/GM/18
z przeznaczeniem na parking.

W księdze wieczystej 
nr LU1I/00307987/2 figuruje
ograniczone prawo rzeczowe

„służebność gruntowa
ustanowiona na czas
nieokreślony na rzecz

każdoczesnego właściciela
nieruchomości stanowiącej
działkę nr 14/25 polegająca

na prawie przechodu i przejazdu
drogą o powierzchni zajętego

Działki znajdują się w obszarze,
dla którego brak jest
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego. 

Zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublina

działki znajdują się 
w następujących obszarach:

- tereny intensywnej urbanizacji;
Działki znajdują się w pobliżu

następujących obszarów:
- ulice główne.

W dniu 15 stycznia 2018 roku
została wydana Decyzja 

nr 31/18 Prezydenta Miasta
Lublina, znak: AB-LA-

I.6730.478.2017 o ustaleniu
warunków zabudowy dla

inwestycji budowlanej
polegającej na realizacji zespołu

budynków mieszkalnych
wielorodzinnych

z usługami – decyzja 
ta obejmuje większy obszar,

Sprzedaż
nieruchomości

w drodze
bezprzetargowej

na rzecz
Lubelskiego

Przedsiębiorstwa
Energetyki

Cieplnej Spółka
Akcyjna 

Nie dotyczy Cena: 175.000,00 zł brutto
(słownie: sto siedemdziesiąt
pięć tysięcy złotych 00/100)
w tym należny podatek Vat

Termin płatności:
Cała cena podlega zapłacie

w gotówce 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
sporządzenia aktu

notarialnego.
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terenu 201,00 m2, służebność
została ustanowiona na działce

nr 14/14, która następnie
została podzielona na działki

nr 14/29 i 14/30.”

niż ten który jest przedmiotem
zbycia. 

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 4 grudnia 2018 roku do dnia 24 grudnia 2018 roku
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