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PREZYDENT MIASTA LUBLIN

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121)
podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz  części  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Lublinie  przy  ul.  Józefa  Franczaka  „Lalka”,
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

Część nieruchomości
położonej w Lublinie

przy ul. Józefa
Franczaka „Lalka” 

oznaczonej jako
działka nr 9/2

o pow. 0,0877 ha
(obr. 11 – Dziesiąta

Wieś, ark. 6)
 

KW 
LU1I/00114939/1

Działka o kształcie czworokąta
w zarysie przypominającego
trapez. Teren nieruchomości

niezabudowany, płaski o lekkim
spadku w kierunku północno
– wschodnim. Nieruchomość

od strony południowej przylega do
pasa drogowego ulicy J. Franczaka

Lalka (działka nr 9/1 wg planu
stanowi część pasa drogowego

ww. ulicy). Docelowo dostęp
komunikacyjny do nieruchomości

po połączeniu z nieruchomościami
sąsiednimi, możliwy będzie od

strony projektowanej ulicy Królowej
Bony. Ulica Królowej Bony na
wysokości działki 9/2 to droga
w trakcie budowy, częściowo

o nawierzchni asfaltowej, częściowo
o nawierzchni wykonanej z płyt
betonowych. Nieruchomość nie

posiada przyłączy sieci
technicznych. Sieć kanalizacji

sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
sieć elektroenergetyczna

przebiegają w ulicy Królowej Bony.
Pozostałe sieci (wodociągowa,

gazowa i ciepłownicza) przebiegają

Zgodnie z Uchwałą
Nr 628/XXIX/2005 z dnia

17 marca 2005 r. Rady Miasta
Lublin w sprawie uchwalenia

miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego miasta
Lublina – część IV, działka

przeznaczona jest pod 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.

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze przetargu
ustnego

ograniczonego
do właścicieli

 nieruchomości
przyległych

Nie dotyczy Cena łączna:
263 100,00 zł

(słownie: dwieście
sześćdziesiąt 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 podpisania
protokołu z przetargu.

Nabywca ponosi koszty
sporządzenia aktu
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po stronie północnej w ulicy
Zygmunta Augusta

  W Dziale III księgi wieczystej
nr LU1I/00114939/1 figurują wpisy

dot. ograniczonych praw
rzeczowych – służebności przesyłu

na rzecz Lubelskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki

Cieplnej Sp. z o. o.,  PGE
Dystrybucja S. A., Miejskiego

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

Polskiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o. o. obciążające działki

nieobjęte sprzedażą. 
Obecnie część działki jest
przedmiotem dzierżawy.

 

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 31 stycznia 2018 roku do dnia 20 lutego 2018 roku.
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