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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,  w  skład  której  wchodzą  działki  gruntu  położone  w  Lublinie  w  pobliżu  ul.  Poligonowej
przeznaczone 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

Działka nr 1/140
o pow. 0,0958 ha

(obr. 4 – Czechów II,
ark. 13) położona

w Lublinie przy
ul. ppor. Jana
Bołbotta 21

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość
niezabudowana,
nieużytkowana,

z pozostałościami budowli
ziemnych, porośnięta dziką
roślinnością. Teren o lekkim

spadku w kierunku
wschodnim. Dostęp

komunikacyjny oparty
na dojeździe

do nieruchomości drogą
gminną – ul. Bołbotta. 
Ulica Bołbotta to droga

o nawierzchni gruntowej,
nieurządzonej.

Nieruchomość nie posiada
uzbrojenia w urządzenia
infrastruktury technicznej.
W ul. Bołbotta po stronie

wschodniej ulicy przebiega
sieć elektroenergetyczna.

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

działka znajduje się z obszarach
terenów zabudowy rezydencjalnej –
M5 z podstawowym przeznaczeniem

gruntów pod zabudowę
mieszkaniową wolnostojącą typu

rezydencjalnego na działkach
o powierzchni minimum 2000 m2,

chyba że w rysunku planu pokazano
inaczej. Na terenach tych

gwarantowana jest ochrona funkcji
wyłącznie mieszkaniowej
o wysokim standardzie

zagospodarowania terenu / duży
udział terenów zieleni w formie
ogrodów, komfort akustyczny

i klimatyczny/.
Ponadto działka znajduje się

w następujących strefach polityki
przestrzennej:

- Strefa ochrony i kształtowania
krajobrazu kulturowego

historycznych obszarów osadniczych
wzdłuż doliny rzeki 

Czechówki - SOK 2, 
- Strefa miejska – Y2, 

- Strefa ochrony walorów

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze ustnego
przetargu

nieograniczonego

Nie dotyczy Cena: 268.300,00 zł
brutto (słownie: dwieście

sześćdziesiąt osiem
tysięcy trzysta 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

zamknięcia przetargu.

Nabywca ponosi koszty
sporządzenia aktu

notarialnego.
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przyrodniczych i krajobrazowych
obszaru Górek Czechowskich – K1. 

Działka nr 1/141
o pow. 0,1078 ha

(obr. 4 – Czechów II,
ark. 13) położona

w Lublinie przy
ul. ppor. Jana
Bołbotta 23

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość
niezabudowana,
nieużytkowana,

z pozostałościami budowli
ziemnych, porośnięta dziką
roślinnością. Teren o lekkim

spadku w kierunku
wschodnim. Dostęp

komunikacyjny oparty
na dojeździe

do nieruchomości drogą
gminną – ul. Bołbotta. 
Ulica Bołbotta to droga

o nawierzchni gruntowej,
nieurządzonej.

Nieruchomość nie posiada
uzbrojenia w urządzenia
infrastruktury technicznej.
W ul. Bołbotta po stronie

wschodniej ulicy przebiega
sieć elektroenergetyczna.

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

działka znajduje się z obszarach
terenów zabudowy rezydencjalnej –
M5 z podstawowym przeznaczeniem

gruntów pod zabudowę
mieszkaniową wolnostojącą typu

rezydencjalnego na działkach
o powierzchni minimum 2000 m2,

chyba że w rysunku planu pokazano
inaczej. Na terenach tych

gwarantowana jest ochrona funkcji
wyłącznie mieszkaniowej
o wysokim standardzie

zagospodarowania terenu / duży
udział terenów zieleni w formie
ogrodów, komfort akustyczny

i klimatyczny/.
Ponadto działka znajduje się

w następujących strefach polityki
przestrzennej:

- Strefa ochrony i kształtowania
krajobrazu kulturowego

historycznych obszarów osadniczych
wzdłuż doliny rzeki 

Czechówki - SOK 2, 
- Strefa miejska – Y2, 

- Strefa ochrony walorów
przyrodniczych i krajobrazowych

obszaru Górek Czechowskich – K1.

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze ustnego
przetargu

nieograniczonego

Nie dotyczy Cena: 301.900,00 zł
brutto (słownie: trzysta

jeden tysięcy dziewięćset
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

zamknięcia przetargu.

Nabywca ponosi koszty
sporządzenia aktu

notarialnego.

Działka nr 1/142 
o pow. 0,1140 ha

(obr. 4 – Czechów II,
ark. 13) położona

w Lublinie przy
ul. ppor. Jana
Bołbotta 25

Nieruchomość
niezabudowana,
nieużytkowana,

z pozostałościami budowli
ziemnych, porośnięta dziką
roślinnością. Teren o lekkim

spadku w kierunku północno -

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

działka znajduje się z obszarach
terenów zabudowy rezydencjalnej –
M5 z podstawowym przeznaczeniem

gruntów pod zabudowę
mieszkaniową wolnostojącą typu

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze ustnego
przetargu

nieograniczonego

Nie dotyczy Cena: 319.200,00 zł
brutto (słownie: trzysta
dziewiętnaście tysięcy

dwieście złotych 00/100)
w tym należny podatek

Vat
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KW 
LU1I/00200889/5

wschodnim. Dostęp
komunikacyjny oparty

na dojeździe
do nieruchomości drogą
gminną – ul. Bołbotta. 
Ulica Bołbotta to droga

o nawierzchni gruntowej,
nieurządzonej.

Nieruchomość nie posiada
uzbrojenia w urządzenia
infrastruktury technicznej.
W ul. Bołbotta po stronie

wschodniej ulicy przebiega
sieć elektroenergetyczna.

rezydencjalnego na działkach
o powierzchni minimum 2000 m2,

chyba że w rysunku planu pokazano
inaczej. Na terenach tych

gwarantowana jest ochrona funkcji
wyłącznie mieszkaniowej
o wysokim standardzie

zagospodarowania terenu / duży
udział terenów zieleni w formie
ogrodów, komfort akustyczny

i klimatyczny/.
Ponadto działka znajduje się

w następujących strefach polityki
przestrzennej:

- Strefa ochrony i kształtowania
krajobrazu kulturowego

historycznych obszarów osadniczych
wzdłuż doliny rzeki 

Czechówki - SOK 2, 
- Strefa miejska – Y2, 

- Strefa ochrony walorów
przyrodniczych i krajobrazowych

obszaru Górek Czechowskich – K1.

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.

Działka nr 1/143
o pow. 0,1041 ha

(obr. 4 – Czechów II,
ark. 13) położona

w Lublinie przy
ul. ppor. Jana
Bołbotta 27

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość
niezabudowana,
nieużytkowana,

z pozostałościami budowli
ziemnych, porośnięta dziką
roślinnością. Teren o lekkim

spadku w kierunku północno -
wschodnim. Dostęp

komunikacyjny oparty
na dojeździe

do nieruchomości drogą
gminną – ul. Bołbotta. 
Ulica Bołbotta to droga

o nawierzchni gruntowej,
nieurządzonej.

Nieruchomość nie posiada
uzbrojenia w urządzenia

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

działka znajduje się z obszarach
terenów zabudowy rezydencjalnej –
M5 z podstawowym przeznaczeniem

gruntów pod zabudowę
mieszkaniową wolnostojącą typu

rezydencjalnego na działkach
o powierzchni minimum 2000 m2,

chyba że w rysunku planu pokazano
inaczej. Na terenach tych

gwarantowana jest ochrona funkcji
wyłącznie mieszkaniowej
o wysokim standardzie

zagospodarowania terenu / duży
udział terenów zieleni w formie
ogrodów, komfort akustyczny

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze ustnego
przetargu

nieograniczonego

Nie dotyczy Cena: 291.500,00 zł
brutto (słownie: dwieście

dziewięćdziesiąt jeden
tysięcy pięćset 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
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infrastruktury technicznej.
W ul. Bołbotta po stronie

wschodniej ulicy przebiega
sieć elektroenergetyczna.

i klimatyczny/.
Ponadto działka znajduje się

w następujących strefach polityki
przestrzennej:

- Strefa ochrony i kształtowania
krajobrazu kulturowego

historycznych obszarów osadniczych
wzdłuż doliny rzeki 

Czechówki - SOK 2, 
- Strefa miejska – Y2, 

- Strefa ochrony walorów
przyrodniczych i krajobrazowych

obszaru Górek Czechowskich – K1.

się na rachunku. 
Umowa notarialna

powinna być zawarta
w terminie 30 dni od dnia

zamknięcia przetargu.

Nabywca ponosi koszty
sporządzenia aktu

notarialnego.

Działka nr 1/144 
o pow. 0,1008 ha

(obr. 4 – Czechów II,
ark. 13) położona

w Lublinie przy
ul. ppor. Jana
Bołbotta 29

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość
niezabudowana,
nieużytkowana,

z pozostałościami budowli
ziemnych, porośnięta dziką
roślinnością. Teren o lekkim

spadku w kierunku
wschodnim. Dostęp

komunikacyjny oparty
na dojeździe

do nieruchomości drogą
gminną – ul. Bołbotta. 
Ulica Bołbotta to droga

o nawierzchni gruntowej,
nieurządzonej.

Nieruchomość nie posiada
uzbrojenia w urządzenia
infrastruktury technicznej.
W ul. Bołbotta po stronie

wschodniej ulicy przebiega
sieć elektroenergetyczna.

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

działka znajduje się z obszarach
terenów zabudowy rezydencjalnej –
M5 z podstawowym przeznaczeniem

gruntów pod zabudowę
mieszkaniową wolnostojącą typu

rezydencjalnego na działkach
o powierzchni minimum 2000 m2,

chyba że w rysunku planu pokazano
inaczej. Na terenach tych

gwarantowana jest ochrona funkcji
wyłącznie mieszkaniowej
o wysokim standardzie

zagospodarowania terenu / duży
udział terenów zieleni w formie
ogrodów, komfort akustyczny

i klimatyczny/.
Ponadto działka znajduje się

w następujących strefach polityki
przestrzennej:

- Strefa ochrony i kształtowania
krajobrazu kulturowego

historycznych obszarów osadniczych
wzdłuż doliny rzeki 

Czechówki - SOK 2, 
- Strefa miejska – Y2, 

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze ustnego
przetargu

nieograniczonego

Nie dotyczy Cena: 282.300,00 zł
brutto (słownie: dwieście
osiemdziesiąt dwa tysiące

trzysta 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

zamknięcia przetargu.

Nabywca ponosi koszty
sporządzenia aktu

notarialnego.
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- Strefa ochrony walorów
przyrodniczych i krajobrazowych

obszaru Górek Czechowskich – K1.

Działka nr 1/145
o pow. 0,1268 ha

(obr. 4 – Czechów II,
ark. 13) położona

w Lublinie przy
ul. ppor. Jana
Bołbotta 31

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość
niezabudowana,
nieużytkowana,

z pozostałościami budowli
ziemnych, porośnięta dziką
roślinnością. Teren o lekkim

spadku w kierunku
południowo - wschodnim.

Dostęp komunikacyjny oparty
na dojeździe

do nieruchomości drogą
gminną – ul. Bołbotta. 
Ulica Bołbotta to droga

o nawierzchni gruntowej,
nieurządzonej.

Nieruchomość nie posiada
uzbrojenia w urządzenia
infrastruktury technicznej.
W ul. Bołbotta po stronie

wschodniej ulicy przebiega
sieć elektroenergetyczna.

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

działka znajduje się z obszarach
terenów zabudowy rezydencjalnej –
M5 z podstawowym przeznaczeniem

gruntów pod zabudowę
mieszkaniową wolnostojącą typu

rezydencjalnego na działkach
o powierzchni minimum 2000 m2,

chyba że w rysunku planu pokazano
inaczej. Na terenach tych

gwarantowana jest ochrona funkcji
wyłącznie mieszkaniowej
o wysokim standardzie

zagospodarowania terenu / duży
udział terenów zieleni w formie
ogrodów, komfort akustyczny

i klimatyczny/.
Ponadto działka znajduje się

w następujących strefach polityki
przestrzennej:

- Strefa ochrony i kształtowania
krajobrazu kulturowego

historycznych obszarów osadniczych
wzdłuż doliny rzeki 

Czechówki - SOK 2, 
- Strefa miejska – Y2, 

- Strefa ochrony walorów
przyrodniczych i krajobrazowych

obszaru Górek Czechowskich – K1.

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze ustnego
przetargu

nieograniczonego

Nie dotyczy Cena: 348.700,00 zł
brutto (słownie: trzysta

czterdzieści osiem tysięcy
siedemset 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

zamknięcia przetargu.

Nabywca ponosi koszty
sporządzenia aktu

notarialnego.

Działka nr 1/146 
o pow. 0,1269 ha

(obr. 4 – Czechów II,
ark. 13) położona

w Lublinie przy
ul. ppor. Jana

Nieruchomość
niezabudowana,
nieużytkowana,

z pozostałościami budowli
ziemnych, porośnięta dziką
roślinnością. Teren o lekkim

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

działka znajduje się z obszarach
terenów zabudowy rezydencjalnej –
M5 z podstawowym przeznaczeniem

gruntów pod zabudowę

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze ustnego
przetargu

nieograniczonego

Nie dotyczy Cena: 355.400,00 zł
brutto (słownie: trzysta
pięćdziesiąt pięć tysięcy
czterysta złotych 00/100)
w tym należny podatek

Vat
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Bołbotta 33

KW 
LU1I/00200889/5

spadku w kierunku
południowo - wschodnim.

Dostęp komunikacyjny oparty
na dojeździe

do nieruchomości drogą
gminną – ul. Bołbotta. 
Ulica Bołbotta to droga

o nawierzchni gruntowej,
nieurządzonej.

Nieruchomość nie posiada
uzbrojenia w urządzenia
infrastruktury technicznej.
W ul. Bołbotta po stronie

wschodniej ulicy przebiega
sieć elektroenergetyczna.

mieszkaniową wolnostojącą typu
rezydencjalnego na działkach

o powierzchni minimum 2000 m2,
chyba że w rysunku planu pokazano

inaczej. Na terenach tych
gwarantowana jest ochrona funkcji

wyłącznie mieszkaniowej
o wysokim standardzie

zagospodarowania terenu / duży
udział terenów zieleni w formie
ogrodów, komfort akustyczny

i klimatyczny/.
Ponadto działka znajduje się

w następujących strefach polityki
przestrzennej:

- Strefa ochrony i kształtowania
krajobrazu kulturowego

historycznych obszarów osadniczych
wzdłuż doliny rzeki 

Czechówki - SOK 2, 
- Strefa miejska – Y2, 

- Strefa ochrony walorów
przyrodniczych i krajobrazowych

obszaru Górek Czechowskich – K1.

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.

Działka nr 1/147
o pow. 0,1113 ha

(obr. 4 – Czechów II,
ark. 13) położona

w Lublinie przy
ul. ppor. Jana
Bołbotta 35

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość
niezabudowana,
nieużytkowana,

z pozostałościami budowli
ziemnych, porośnięta dziką
roślinnością. Teren o lekkim

spadku w kierunku
wschodnim. Dostęp

komunikacyjny oparty
na dojeździe

do nieruchomości drogą
gminną – ul. Bołbotta. 
Ulica Bołbotta to droga

o nawierzchni gruntowej,
nieurządzonej.

Nieruchomość nie posiada

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

działka znajduje się z obszarach
terenów zabudowy rezydencjalnej –
M5 z podstawowym przeznaczeniem

gruntów pod zabudowę
mieszkaniową wolnostojącą typu

rezydencjalnego na działkach
o powierzchni minimum 2000 m2,

chyba że w rysunku planu pokazano
inaczej. Na terenach tych

gwarantowana jest ochrona funkcji
wyłącznie mieszkaniowej
o wysokim standardzie

zagospodarowania terenu / duży
udział terenów zieleni w formie

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze ustnego
przetargu

nieograniczonego

Nie dotyczy Cena: 311.700,00 zł
brutto (słownie: trzysta

jedenaście tysięcy
siedemset 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
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uzbrojenia w urządzenia
infrastruktury technicznej.
W ul. Bołbotta po stronie

wschodniej ulicy przebiega
sieć elektroenergetyczna.

ogrodów, komfort akustyczny
i klimatyczny/.

Ponadto działka znajduje się
w następujących strefach polityki

przestrzennej:
- Strefa ochrony i kształtowania

krajobrazu kulturowego
historycznych obszarów osadniczych

wzdłuż doliny rzeki 
Czechówki - SOK 2, 

- Strefa miejska – Y2, 
- Strefa ochrony walorów

przyrodniczych i krajobrazowych
obszaru Górek Czechowskich – K1.

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.

Działka nr 1/148
o pow. 0,1001 ha

(obr. 4 – Czechów II,
ark. 13) położona

w Lublinie przy
ul. ppor. Jana
Bołbotta 37

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość
niezabudowana,
nieużytkowana,

z pozostałościami budowli
ziemnych, porośnięta dziką
roślinnością. Teren o lekkim

spadku w kierunku
zachodnim. Dostęp

komunikacyjny oparty
na dojeździe

do nieruchomości drogą
gminną – ul. Bołbotta. 
Ulica Bołbotta to droga

o nawierzchni gruntowej,
nieurządzonej.

Nieruchomość nie posiada
uzbrojenia w urządzenia
infrastruktury technicznej.
W ul. Bołbotta po stronie

wschodniej ulicy przebiega
sieć elektroenergetyczna.

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

działka znajduje się z obszarach
terenów zabudowy rezydencjalnej –
M5 z podstawowym przeznaczeniem

gruntów pod zabudowę
mieszkaniową wolnostojącą typu

rezydencjalnego na działkach
o powierzchni minimum 2000 m2,

chyba że w rysunku planu pokazano
inaczej. Na terenach tych

gwarantowana jest ochrona funkcji
wyłącznie mieszkaniowej
o wysokim standardzie

zagospodarowania terenu / duży
udział terenów zieleni w formie
ogrodów, komfort akustyczny

i klimatyczny/.
Ponadto działka znajduje się

w następujących strefach polityki
przestrzennej:

- Strefa ochrony i kształtowania
krajobrazu kulturowego

historycznych obszarów osadniczych
wzdłuż doliny rzeki 

Czechówki - SOK 2, 

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze ustnego
przetargu

nieograniczonego

Nie dotyczy Cena: 280.300,00 zł
brutto (słownie: dwieście

osiemdziesiąt tysięcy
trzysta 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

zamknięcia przetargu.

Nabywca ponosi koszty
sporządzenia aktu

notarialnego.
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- Strefa miejska – Y2, 
- Strefa ochrony walorów

przyrodniczych i krajobrazowych
obszaru Górek Czechowskich – K1.

Działka nr 1/149 
o pow. 0,1009 ha

(obr. 4 – Czechów II,
ark. 13) położona

w Lublinie przy
ul. kpt. Władysława

Raginisa 52/
ul. ppor. Jana
Bołbotta 39

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość
niezabudowana,
nieużytkowana,

z pozostałościami budowli
ziemnych, porośnięta dziką
roślinnością. Teren o lekkim

spadku w kierunku
zachodnim. Dostęp

komunikacyjny oparty
na dojeździe

do nieruchomości drogą
gminną – ul. Bołbotta. 
Ulica Bołbotta to droga

o nawierzchni gruntowej,
nieurządzonej. Ulica Raginisa
na wysokości działki stanowi
teren niezagospodarowany,

porośnięty dziką roślinnością.
Nieruchomość nie posiada
uzbrojenia w urządzenia
infrastruktury technicznej.
W ul. Bołbotta po stronie

wschodniej ulicy przebiega
sieć elektroenergetyczna.

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

działka znajduje się z obszarach
terenów zabudowy rezydencjalnej –
M5 z podstawowym przeznaczeniem

gruntów pod zabudowę
mieszkaniową wolnostojącą typu

rezydencjalnego na działkach
o powierzchni minimum 2000 m2,

chyba że w rysunku planu pokazano
inaczej. Na terenach tych

gwarantowana jest ochrona funkcji
wyłącznie mieszkaniowej
o wysokim standardzie

zagospodarowania terenu / duży
udział terenów zieleni w formie
ogrodów, komfort akustyczny

i klimatyczny/.
Ponadto działka znajduje się

w następujących strefach polityki
przestrzennej:

- Strefa ochrony i kształtowania
krajobrazu kulturowego

historycznych obszarów osadniczych
wzdłuż doliny rzeki 

Czechówki - SOK 2, 
- Strefa miejska – Y2, 

- Strefa ochrony walorów
przyrodniczych i krajobrazowych

obszaru Górek Czechowskich – K1.

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze ustnego
przetargu

nieograniczonego

Nie dotyczy Cena: 282.600,00 zł
brutto (słownie: dwieście
osiemdziesiąt dwa tysiące
sześćset 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

zamknięcia przetargu.

Nabywca ponosi koszty
sporządzenia aktu

notarialnego.

Działka nr 1/150
o pow. 0,1023 ha

(obr. 4 – Czechów II,
ark. 13) położona

w Lublinie przy

Nieruchomość
niezabudowana,
nieużytkowana,

z pozostałościami budowli
ziemnych, porośnięta dziką

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

działka znajduje się z obszarach
terenów zabudowy rezydencjalnej –
M5 z podstawowym przeznaczeniem

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze ustnego
przetargu

nieograniczonego

Nie dotyczy Cena: 286.500,00 zł
brutto (słownie: dwieście

osiemdziesiąt sześć
tysięcy pięćset złotych

00/100) w tym należny
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ul. kpt. Władysława
Raginisa 50

KW 
LU1I/00200889/5

roślinnością. Teren o lekkim
spadku w kierunku

północnym. Nieruchomość
nie posiada urządzonego
dojazdu – ulica Raginisa

na wysokości działki to teren 
niezagospodarowany,

porośnięty dziką roślinnością.
Nieruchomość nie posiada
uzbrojenia w urządzenia
infrastruktury technicznej.

gruntów pod zabudowę
mieszkaniową wolnostojącą typu

rezydencjalnego na działkach
o powierzchni minimum 2000 m2,

chyba że w rysunku planu pokazano
inaczej. Na terenach tych

gwarantowana jest ochrona funkcji
wyłącznie mieszkaniowej
o wysokim standardzie

zagospodarowania terenu / duży
udział terenów zieleni w formie
ogrodów, komfort akustyczny

i klimatyczny/.
Ponadto działka znajduje się

w następujących strefach polityki
przestrzennej:

- Strefa ochrony i kształtowania
krajobrazu kulturowego

historycznych obszarów osadniczych
wzdłuż doliny rzeki 

Czechówki - SOK 2, 
- Strefa miejska – Y2, 

- Strefa ochrony walorów
przyrodniczych i krajobrazowych

obszaru Górek Czechowskich – K1.

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.

Działka nr 1/151
o pow. 0,1068 ha

(obr. 4 – Czechów II,
ark. 13) położona

w Lublinie przy
ul. kpt. Władysława

Raginisa 48

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość
niezabudowana,
nieużytkowana,

z pozostałościami budowli
ziemnych, porośnięta dziką
roślinnością. Teren o lekkim

spadku w kierunku
zachodnim. Nieruchomość
nie posiada urządzonego
dojazdu – ulica Raginisa

na wysokości działki to teren 
niezagospodarowany,

porośnięty dziką roślinnością.
Nieruchomość nie posiada
uzbrojenia w urządzenia

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

działka znajduje się z obszarach
terenów zabudowy rezydencjalnej –
M5 z podstawowym przeznaczeniem

gruntów pod zabudowę
mieszkaniową wolnostojącą typu

rezydencjalnego na działkach
o powierzchni minimum 2000 m2,

chyba że w rysunku planu pokazano
inaczej. Na terenach tych

gwarantowana jest ochrona funkcji
wyłącznie mieszkaniowej
o wysokim standardzie

zagospodarowania terenu / duży

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze ustnego
przetargu

nieograniczonego

Nie dotyczy Cena: 299.100,00 zł
brutto (słownie: dwieście
dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy sto 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
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infrastruktury technicznej. udział terenów zieleni w formie
ogrodów, komfort akustyczny

i klimatyczny/.
Ponadto działka znajduje się

w następujących strefach polityki
przestrzennej:

- Strefa ochrony i kształtowania
krajobrazu kulturowego

historycznych obszarów osadniczych
wzdłuż doliny rzeki 

Czechówki - SOK 2, 
- Strefa miejska – Y2, 

- Strefa ochrony walorów
przyrodniczych i krajobrazowych

obszaru Górek Czechowskich – K1.

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.

Działka nr 1/152
o pow. 0,1208 ha

(obr. 4 – Czechów II,
ark. 13) położona

w Lublinie przy
ul. kpt. Władysława

Raginisa 46

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość
niezabudowana,
nieużytkowana,

z pozostałościami budowli
ziemnych, porośnięta dziką
roślinnością. Teren o lekkim

spadku w kierunku
południowym. Nieruchomość

nie posiada urządzonego
dojazdu – ulica Raginisa

na wysokości działki to teren 
niezagospodarowany,

porośnięty dziką roślinnością.
Nieruchomość nie posiada
uzbrojenia w urządzenia
infrastruktury technicznej.

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

działka znajduje się z obszarach
terenów zabudowy rezydencjalnej –
M5 z podstawowym przeznaczeniem

gruntów pod zabudowę
mieszkaniową wolnostojącą typu

rezydencjalnego na działkach
o powierzchni minimum 2000 m2,

chyba że w rysunku planu pokazano
inaczej. Na terenach tych

gwarantowana jest ochrona funkcji
wyłącznie mieszkaniowej
o wysokim standardzie

zagospodarowania terenu / duży
udział terenów zieleni w formie
ogrodów, komfort akustyczny

i klimatyczny/.
Ponadto działka znajduje się

w następujących strefach polityki
przestrzennej:

- Strefa ochrony i kształtowania
krajobrazu kulturowego

historycznych obszarów osadniczych
wzdłuż doliny rzeki 

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze ustnego
przetargu

nieograniczonego

Nie dotyczy Cena: 332.200,00 zł
brutto (słownie: trzysta
trzydzieści dwa tysiące

dwieście 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

zamknięcia przetargu.

Nabywca ponosi koszty
sporządzenia aktu
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Czechówki - SOK 2, 
- Strefa miejska – Y2, 

- Strefa ochrony walorów
przyrodniczych i krajobrazowych

obszaru Górek Czechowskich – K1.

notarialnego.

Działka nr 1/153
o pow. 0,1011 ha

(obr. 4 – Czechów II,
ark. 13) położona

w Lublinie przy
ul. kpt. Władysława

Raginisa 44

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość
niezabudowana,
nieużytkowana,

z pozostałościami budowli
ziemnych, porośnięta dziką
roślinnością. Teren o lekkim

spadku w kierunku
zachodnim. Nieruchomość
nie posiada urządzonego
dojazdu – ulica Raginisa

na wysokości działki to teren 
niezagospodarowany,

porośnięty dziką roślinnością.
Nieruchomość nie posiada
uzbrojenia w urządzenia
infrastruktury technicznej.

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

działka znajduje się z obszarach
terenów zabudowy rezydencjalnej –
M5 z podstawowym przeznaczeniem

gruntów pod zabudowę
mieszkaniową wolnostojącą typu

rezydencjalnego na działkach
o powierzchni minimum 2000 m2,

chyba że w rysunku planu pokazano
inaczej. Na terenach tych

gwarantowana jest ochrona funkcji
wyłącznie mieszkaniowej
o wysokim standardzie

zagospodarowania terenu / duży
udział terenów zieleni w formie
ogrodów, komfort akustyczny

i klimatyczny/.
Ponadto działka znajduje się

w następujących strefach polityki
przestrzennej:

- Strefa ochrony i kształtowania
krajobrazu kulturowego

historycznych obszarów osadniczych
wzdłuż doliny rzeki 

Czechówki - SOK 2, 
- Strefa miejska – Y2, 

- Strefa ochrony walorów
przyrodniczych i krajobrazowych

obszaru Górek Czechowskich – K1.

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze ustnego
przetargu

nieograniczonego

Nie dotyczy Cena: 283.100,00 zł
brutto (słownie: dwieście
osiemdziesiąt trzy tysiące
sto 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

zamknięcia przetargu.

Nabywca ponosi koszty
sporządzenia aktu

notarialnego.

Działka nr 1/154
o pow. 0,1183 ha

(obr. 4 – Czechów II,
ark. 13) położona

Nieruchomość
niezabudowana,
nieużytkowana,

z pozostałościami budowli

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

działka znajduje się z obszarach
terenów zabudowy rezydencjalnej –

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze ustnego
przetargu

Nie dotyczy Cena: 331.300,00 zł
brutto (słownie: trzysta
trzydzieści jeden tysięcy
trzysta złotych 00/100)
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w Lublinie przy
ul. kpt. Władysława

Raginisa 42

KW 
LU1I/00200889/5

ziemnych, porośnięta dziką
roślinnością. Teren o lekkim

spadku w kierunku
południowym. Nieruchomość

nie posiada urządzonego
dojazdu – ulica Raginisa

na wysokości działki to teren 
niezagospodarowany,

porośnięty dziką roślinnością.
Nieruchomość nie posiada
uzbrojenia w urządzenia
infrastruktury technicznej.

M5 z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod zabudowę

mieszkaniową wolnostojącą typu
rezydencjalnego na działkach

o powierzchni minimum 2000 m2,
chyba że w rysunku planu pokazano

inaczej. Na terenach tych
gwarantowana jest ochrona funkcji

wyłącznie mieszkaniowej
o wysokim standardzie

zagospodarowania terenu / duży
udział terenów zieleni w formie
ogrodów, komfort akustyczny

i klimatyczny/.
Ponadto działka znajduje się

w następujących strefach polityki
przestrzennej:

- Strefa ochrony i kształtowania
krajobrazu kulturowego

historycznych obszarów osadniczych
wzdłuż doliny rzeki 

Czechówki - SOK 2, 
- Strefa miejska – Y2, 

- Strefa ochrony walorów
przyrodniczych i krajobrazowych

obszaru Górek Czechowskich – K1.

nieograniczonego 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.

Działka nr 1/155
o pow. 0,1426 ha

(obr. 4 – Czechów II,
ark. 13) położona

w Lublinie przy
ul. kpt. Władysława

Raginisa 40

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość
niezabudowana,
nieużytkowana,

z pozostałościami budowli
ziemnych, porośnięta dziką
roślinnością. Teren o lekkim

spadku w kierunku
wschodnim. Nieruchomość
nie posiada urządzonego
dojazdu – ulica Raginisa

na wysokości działki to teren 
niezagospodarowany,

porośnięty dziką roślinnością.
Nieruchomość nie posiada

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

działka znajduje się z obszarach
terenów zabudowy rezydencjalnej –
M5 z podstawowym przeznaczeniem

gruntów pod zabudowę
mieszkaniową wolnostojącą typu

rezydencjalnego na działkach
o powierzchni minimum 2000 m2,

chyba że w rysunku planu pokazano
inaczej. Na terenach tych

gwarantowana jest ochrona funkcji
wyłącznie mieszkaniowej
o wysokim standardzie

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze ustnego
przetargu

nieograniczonego

Nie dotyczy Cena: 392.200,00 zł
brutto (słownie: trzysta
dziewięćdziesiąt dwa

tysiące dwieście 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
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uzbrojenia w urządzenia
infrastruktury technicznej.

zagospodarowania terenu / duży
udział terenów zieleni w formie
ogrodów, komfort akustyczny

i klimatyczny/.
Ponadto działka znajduje się

w następujących strefach polityki
przestrzennej:

- Strefa ochrony i kształtowania
krajobrazu kulturowego

historycznych obszarów osadniczych
wzdłuż doliny rzeki 

Czechówki - SOK 2, 
- Strefa miejska – Y2, 

- Strefa ochrony walorów
przyrodniczych i krajobrazowych

obszaru Górek Czechowskich – K1.

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.

Działka nr 1/156
o pow. 0,1430 ha

(obr. 4 – Czechów II,
ark. 13) położona

w Lublinie przy
ul. kpt. Władysława

Raginisa 38

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość
niezabudowana,
nieużytkowana,

z pozostałościami budowli
ziemnych, porośnięta dziką
roślinnością. Teren o lekkim

spadku w kierunku północno -
wschodnim. Nieruchomość
nie posiada urządzonego
dojazdu – ulica Raginisa

na wysokości działki to teren 
niezagospodarowany,

porośnięty dziką roślinnością.
Nieruchomość nie posiada
uzbrojenia w urządzenia
infrastruktury technicznej.

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

działka znajduje się z obszarach
terenów zabudowy rezydencjalnej –
M5 z podstawowym przeznaczeniem

gruntów pod zabudowę
mieszkaniową wolnostojącą typu

rezydencjalnego na działkach
o powierzchni minimum 2000 m2,

chyba że w rysunku planu pokazano
inaczej. Na terenach tych

gwarantowana jest ochrona funkcji
wyłącznie mieszkaniowej
o wysokim standardzie

zagospodarowania terenu / duży
udział terenów zieleni w formie
ogrodów, komfort akustyczny

i klimatyczny/.
Ponadto działka znajduje się

w następujących strefach polityki
przestrzennej:

- Strefa ochrony i kształtowania
krajobrazu kulturowego

historycznych obszarów osadniczych

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze ustnego
przetargu

nieograniczonego

Nie dotyczy Cena: 393.300,00 zł
brutto (słownie: trzysta

dziewięćdziesiąt trzy
tysiące trzysta 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

zamknięcia przetargu.

Nabywca ponosi koszty
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wzdłuż doliny rzeki 
Czechówki - SOK 2, 

- Strefa miejska – Y2, 
- Strefa ochrony walorów

przyrodniczych i krajobrazowych
obszaru Górek Czechowskich – K1.

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 20 marca 2018 roku do dnia 9 kwietnia 2018 roku
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