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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 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Balladyny 10 przeznaczonej 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

Część nieruchomości
położona w Lublinie przy 

ul. Balladyny 10
oznaczona jako działka
nr 23 o pow. 0,0911 ha

(obr. 21 – Osiedla LSM, 
ark. 5)

KW LU1I/00173473/7

Nieruchomość położona jest
w południowej części miasta,

w dzielnicy Rury, obręb Osiedla
LSM, na osiedlu Słowackiego

– w jego północnej części,
w odległości ok. 2,5 km (w linii

prostej) od centrum miasta,
w odległości 50 m od

ul. Głębokiej. Otoczenie
nieruchomości stanowi: od strony

południowej zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna
oraz przedszkole, od strony

zachodniej zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna,
od strony północnej parking

i garaże w zabudowie
szeregowej, od strony wschodniej
parking. Dojazd drogą asfaltową.
Do nieruchomości doprowadzona

jest sieć energetyczna,
wodociągowa, kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania. Ponadto
w pobliżu znajduje się sieć

gazowa, telekomunikacyjna,
kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z Uchwałą Nr
1688/LV/2002 z dnia 26

września 2002 r.
w sprawie miejscowego

planu zagospodarowania
przestrzennego miasta

Lublina - część II działka
nr 23 znajduje się
w następujących

obszarach: tereny usług
komercyjnych – U
z podstawowym

przeznaczeniem gruntów
pod usługi handlu,

gastronomii, rzemiosła
usługowego i inne usługi

komercyjne,
z możliwością realizacji

dużych obiektów
handlowych, /domy
towarowe, pasaże

handlowe, koncentracje
funkcji handlowo

- usługowej/

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze ustnego
przetargu

nieograniczonego

Nie dotyczy Cena: 1 490 000,00 zł
(słownie: jeden milion

czterysta dziewięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100)

zwolnienie  z podatku VAT
na podstawie art. 43 ust. 1

pkt. 10  w związku z art. 29a
ust. 8 ustawy o podatku od

towarów i usług

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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Nieruchomość zabudowana jest
pawilonem handlowo

– usługowym o kształcie
wielokąta. Wokół budynku

utwardzenie terenu: od południa
z kostki betonowej, od północy

z płyt chodnikowych.
Nieruchomość nieogrodzona.
Część terenu nieutwardzona,
porośnięta trawą. Na działce

znajdują się pojedyncze drzewa.
Działka o kształcie

nieregularnym, teren równy, z
niewielkim spadkiem w kierunku

północnym.
Budynek handlowo – usługowy
wybudowany został w 1969 r.,

w kształcie wielokąta, murowany
z cegły, w części otynkowany

i pomalowany,
jednokondygnacyjny,

niepodpiwniczony. Od strony
zachodniej budynku znajduje się

rampa. Budynek posiada
instalację elektryczną, wodną,

kanalizacyjną. Ogrzewanie
grzejnikami rurowymi typu

Faviera. Wentylacja
mechaniczna. Powierzchnia

zabudowy z mapy – 384,95 m², 
Budynek w złym stanie

technicznym, od dnia 1.02.2017 r.
nie jest dopuszczony do użytku.

W dziale III księgi wieczystej
figuruje ograniczone prawo

rzeczowe – służebność przesyłu
na rzecz Lubelskiego

Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą
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w Lublinie polegająca na
dostępie LPEC Sp. z o. o.

w Lublinie w każdym czasie do
sieci ciepłowniczej zlokalizowanej

na działkach: nr 20 położonej
przy ul. Balladyny 14, nr 23

położonej przy ul. Balladyny 10 i
nr 28/12 położonej przy ul.

Rymwida, w celu konserwacji tej
sieci, przeglądu, naprawy bądź

wymiany, pasem o łącznej
długości 31,2 m i powierzchni

zajętości terenu 56,46 m ²

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 8 stycznia 2018 roku do dnia 29 stycznia 2018 roku.
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