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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 położonej w Lublinie przy ul. Dziewanny 35 przeznaczonej do zbycia w celu realizacji
roszczenia z art. 231 § 2 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)

Oznaczenie
nieruchomości

       Opis nieruchomości Przeznaczenie
w  planie miejscowym

i sposób zagospodarowania

 Przeznaczenie Termin
zagospodarowania

     Cena i termin jej
zapłaty

Część nieruchomości
oznaczona jako
działka nr 2/114
o pow. 0,0036 ha

położona w Lublinie 
przy ul. Dziewanny 35

(obr. 15 -
Konstantynów, ark. 4)

KW
LU1I/00171596/1

Działka położona jest w dzielnicy
Czuby, na terenie osiedla Ruta,

w osiedlu Wiśniowy Sad.
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi

zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna oraz wąwóz

rekreacyjny. Działka w kształcie
trójkąta, teren płaski.

Powierzchnia i kształt działki
uniemożliwiają jej samodzielne

zagospodarowanie.
Zabudowę działki nr 2/114
stanowi niewielki fragment

budynku mieszkalnego
wielorodzinnego Dziewanny 35

o 7 kondygnacjach nadziemnych
z garażem podziemnym

– budynek jest usytuowany
w przeważającej części

na sąsiedniej działce gruntu
o nr 65/6 (razem z budynkiem

wielorodzinnym Dziewanny 33),
ale zajmuje również całą

powierzchnię działki nr 2/114,
przy czym na działce nr 2/114

w ramach budynku znajduje się
fragment garażu podziemnego.

W przyległym terenie przebiegają
następujące sieci infrastruktury
technicznej: sieć energetyczna,

Obszar miasta, na którym
położona jest działka objęty jest
ustaleniami miejscowego planu

zagospodarowania
przestrzennego.

Działka nr 2/114 znajduje się
w następujących obszarach:
tereny mieszkaniowe – M2

z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod

zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną wraz z usługami

towarzyszącymi o intensywności
zabudowy mieszkaniowej netto
0,7 – 1,2 liczonej w granicach

bilansowanego terenu.
Uwaga. Na rysunku planu

w ramach funkcji M2
uwidoczniona jest

nieprzekraczalna linia zabudowy
mieszkaniowej – strefa zieleni

ogólnodostępnej - Z , związana
z terenami mieszkaniowymi M2.

Ponadto działka znajduje się
w następujących strefach

polityki przestrzennej: strefa
ochrony wyjątkowych wartości
kulturowych miasta – SOK 1,
strefa ekspozycji krajobrazu

miejskiego 3EK, strefa ochrony

Zbycie
nieruchomości 
w celu realizacji

roszczenia 
z art. 231 § 2

kodeksu
cywilnego

Nie dotyczy Cena: 37 930,74 zł brutto
(słownie: trzydzieści siedem

tysięcy dziewięćset
trzydzieści złotych 74/100)

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 podpisania
protokołu uzgodnień.

Nabywca ponosi koszty
sporządzenia aktu

notarialnego.

Nr dokumentu Mdok:  154091/11/2018  



sieć wodociągowa, sieć
kanalizacji sanitarnej, sieć

kanalizacji deszczowej, sieć
centralnego ogrzewania, sieć

gazowa, sieć telefoniczna. Dojazd
od miejskiej osiedlowej ulicy

Dziewanny, drogą wewnętrzną
o nawierzchni  z kostki betonowej
okalającą osiedle Wiśniowy Sad

– stanowiąc dojazd
do poszczególnych budynków

w tym osiedlu.
W dziale III księgi wieczystej
figuruje ograniczone prawo

rzeczowe – służebność przesyłu
na rzecz Miejskiego

Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o.

dot. działki nr 2/103

ekspozycji i kształtowania
przedpola panoramy

historycznych zespołów
urbanistycznych: Starego

Miasta i Śródmieścia – 1EK/PP,
strefa miejska – Y2, strefa

ochrony zrealizowanych osiedli
mieszkaniowych budownictwa

wielorodzinnego przed
dogęszczaniem ich programem
mieszkaniowym – V1. Pozostałe

ustalenia dot. działki: zbocza
dolin rzecznych i suchych dolin
objęte ochroną krajobrazową.

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 30 listopada 2018 roku do dnia 20 grudnia 2018 roku
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