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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 nieruchomości  położonej  w Lublinie  przy ul.  Kruszynowej  przeznaczonej  do  sprzedaży w drodze ustnego przetargu
ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

Oznaczenie
nieruchomości

       Opis nieruchomości Przeznaczenie 
w  planie miejscowym 

i sposób zagospodarowania

Przeznaczenie Termin
zagospodarowania

     Cena i termin jej
zapłaty

Nieruchomość
położona w Lublinie 
przy ul. Kruszynowej

 oznaczona jako
działka:

 
nr 102

o pow. 0,0141 ha
(obr. 23 - Ponikwoda,

ark. 2) 

KW LU1I/00155154/3

Nieruchomość o kształcie nieregularnym,
zbliżonym do wąskiego i mocno wydłużonego

prostokąta o szerokości ok. 2,5 m. Teren
działki płaski, porośnięty trawą. Położona jest

pomiędzy dwoma utwardzonymi głównie
żwirem i tłuczniem, osiedlowymi ulicami: ulicą
Kruszynową i ulicą Barwinkową. W odległości

około 30 m znajduje się nawierzchnia
wykonana z kostki brukowej. 

Nieruchomość zlokalizowana jest w północno-
wschodniej części miasta, w odległości około
2 km od centrum, na terenie osiedla domów

jednorodzinnych.
Wzdłuż działki przebiega podziemna sieć
wodociągowa, energetyczna i gazowa.

Ponadto działka ma dostęp do sieci
kanalizacyjnej i telefonicznej.

Brak możliwości  zagospodarowania działki
jako nieruchomości odrębnej. 

Zgodnie z uchwałą nr
1641/LIII/2002 Rady Miejskiej w
Lublinie z dnia 29 sierpnia 2002

r. (z późn. zm.) w sprawie
miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego miasta Lublina –
część I, wyceniana

nieruchomość położona jest na
terenie oznaczonym symbolem

M4 – tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej o

maksymalnej wysokości budynku
2 kondygnacje z możliwością

realizacji poddasza użytkowego,
w strefie miejskiej oznaczonej

symbolem Y2, w strefie
kontynuacji tradycji (osiedle
mieszkaniowe Ponikwoda)

oznaczonej symbolem KNT5, w
strefie rekultywacji i kontynuacji
tradycji oznaczonej symbolem

SRiK1.

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze
ustnego

przetargu
ograniczonego
do właścicieli

 nieruchomości
przyległych

Nie dotyczy Cena:
45 000,00 zł 

(słownie: czterdzieści pięć
tysięcy złotych)

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 zamknięcia
przetargu.

Nabywca ponosi koszty
sporządzenia aktu

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 24 października 2018 roku do dnia 14 listopada 2018 roku
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