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PREZYDENT MIASTA LUBLIN

działając  na  podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  o  gospodarce   nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  121
z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta Lublin – miasta na prawach
powiatu położonych w Lublinie przy al. Jana Długosza oraz ul. Stanisława Leszczyńskiego 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

Część nieruchomości
gruntowych stanowiących

własność miasta Lublin
– miasta na prawach
powiatu oznaczonych

w ewidencji gruntów jako
działki 

nr 83/2 o pow. 0,0030ha
i nr 83/3 o pow. 0,0005 ha

(obr. 26 – Rury
Brigidkowskie, ark. 2)

 położone w Lublinie przy
al. Jana Długosza

KW 
LU1I/00346030/4

oraz 
nr 52/5 o pow. 0,0102 ha

(obr. 41 – Wieniawa,
ark. 1) położona
w Lublinie przy

Część nieruchomości
gruntowych położona jest

na zachód od ścisłego
centrum miasta (na granicy

dwóch obrębów
ewidencyjnych: obręb 41

– Wieniawa i obręb 26
– Rury Brigidkowskie)
Działka 52/5 oraz 83/3

stanowią teren o kształcie
prostokąta z jednym ściętym

wierzchołkiem  o długości
ok. 20 m  i szerokości ok.

5 m. Aktualnie działki
stanowią teren placu

budowy, a docelowo będą
stanowiły część ciągu
pieszego przy lokalach

usługowych znajdujących się
na poziomie parteru.
Granica zachodnia

przebiega w odległości

Na podanym obszarze
brak jest obowiązującego

miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego. Zgodnie
ze studium uwarunkowań

i kierunków
zagospodarowania

przestrzennego miasta
Lublina – Uchwała Nr
359/XXII/2000 Rady
Miejskiej w Lublinie

z dnia 13 kwietnia 2000 r.
w sprawie studium

uwarunkowań
i kierunków

zagospodarowania
przestrzennego miasta
Lublina, ze zmianami,
przedmiotowe działki

znajdują się
w następujących

Sprzedaż
nieruchomości

w drodze
bezprzetargowej
na rzecz  Active

Residence Sp. z o. o.
Spółka komandytowa

Nie dotyczy Cena łączna:
228 000,00 zł (słownie:
dwieście dwadzieścia
osiem tysięcy złotych

00/100)  – w tym należny
podatek VAT

Terminy płatności:
Cała cena podlega

zapłacie na rachunek
Urzędu Miasta Lublin tak,
aby w dniu sporządzenia
aktu notarialnego można
było stwierdzić, że cała
kwota znajduje się na

rachunku Urzędu Miasta
Lublin. Umowa notarialna
powinna być zawarta w
terminie 30 dni od dnia
podpisania protokołu

uzgodnień.
Nabywca ponosi koszty

sporządzenia aktu
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ul. Stanisława
Leszczyńskiego

KW
 LU1I/00346031/1

ok. 5 m od obrysu
zewnętrznego budynku.

Działka nr 83/2 położona jest
przy zachodniej granicy
działki nieruchomości

w odległości ok. 10 m od
granicy północnej. Działka

o kształcie prostokąta
o wymiarach ok. 8,2 m
na ok. 3,5 m, aktualnie

stanowi część placu budowy,
a docelowo zabudowana
będzie schodami, które
umożliwią bezpośredni
dostęp z terenu placu
postojowego do ciągu
pieszego przy lokalach

usługowych znajdujących się
na poziomie parteru. Na
działce sąsiedniej nr 2/68
prowadzona jest budowa

budynku mieszkalno-
usługowego. W ulicach

Leszczyńskiego i Długosza
przebiegają następujące

sieci techniczne:
energetyczna,

wodociągowa, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji

sanitarnej, gazowa,
telefoniczna i ciepłownicza.

obszarach: doliny
rzeczne, zieleń pomiędzy

terenami
zurbanizowanymi.

Dnia 18 stycznia 2018
roku została wydana

decyzja  Nr 7/18  roku
o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu
publicznego o znaczeniu
gminnym dla inwestycji
budowlanej polegającej
na realizacji schodów

zewnętrznych oraz
dolnego poziomu

chodnika na przedłużeniu
pasażu usługowego na

przyległej działce nr 2/68.

notarialnego.

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 18 października 2018 roku do dnia 7 listopada 2018 roku.
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