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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.  Jana  Śniadeckiego  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. Jana
Śniadeckiego

 oznaczona jako
działka:

 
nr 151/1

o pow. 0,0070 ha
(obr. 9 – Dziesiąta II,

ark. 7) 

KW LU1I/00190668/6

Nieruchomość o kształcie czworokąta w zarysie
przypominającego prostokąt o długości ok. 23 m 
i szerokości ok. 3 m. Teren nieruchomości płaski

położony na poziomie terenów przyległych. Najbliższe
otoczenie nieruchomości to tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej tworzącej osiedle
mieszkaniowe. 

Nieruchomość zagospodarowana i użytkowana jest
jako droga dojazdowa od ulicy Śniadeckiego do

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym. Zgodnie z mapą na działce znajduje
się fragment budynku mieszkalnego usytuowany na

sąsiedniej nieruchomości. Droga dojazdowa 
o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej

wykonanej przez użytkownika drogi. 
Dostęp komunikacyjny do nieruchomości możliwy 

od strony ulicy Śniadeckiego. 
W przyległym terenie przebiegają następujące sieci

techniczne: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji
sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć gazowa,
sieć telefoniczna. Przez przedmiotową nieruchomość

przebiegają przyłącza sieci technicznych od ulicy
Śniadeckiego do budynku Śniadeckiego 47.

Cechy fizyczne nieruchomości uniemożliwiają jej
samodzielne zagospodarowanie.

Dla obszaru na którym
położona jest przedmiotowa

nieruchomość, brak jest
obowiązującego planu

zagospodarowania
przestrzennego. 

Na podstawie Studium
uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania
przestrzennego miasta

Lublin przyjętego uchwałą 
nr 359/XXII/2000 Rady

Miejskiej w Lublinie z dnia
13 kwietnia 2000 r., 
w sprawie studium

uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania

przestrzennego miasta
Lublin (z późn. zm.)

nieruchomość znajduje się
w obszarze: 

- tereny intensywnej
urbanizacji.

Działka znajduje się 
w pobliżu obszarów:

- ulice główne,
- ścieżki rowerowe.

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze
ustnego

przetargu
ograniczonego
do właścicieli

 nieruchomości
przyległych

Nie dotyczy Cena:
25 830,00 zł 

(słownie: dwadzieścia pięć
tysięcy osiemset

trzydzieści 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.

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 lipca 2018 roku do dnia 10 sierpnia 2018 roku
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