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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 2016 r., poz. 2147
z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Leszka Czarnego 1,
przeznaczonej  do  sprzedaży  w  drodze  ustnego  przetargu  ograniczonego  do  właścicieli  i  użytkowników  wieczystych  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. Leszka
Czarnego 1 

oznaczonej jako:
działka nr 2/4 o pow.
0,0085 ha (obr. 21 –

Osiedla LSM, ark. 13)
 oraz 

działka nr 10/7 o pow.
0,0433 ha (obr. 21 –

Osiedla LSM, ark. 13)

KW 
LU1I/00209143/7

Część nieruchomości gruntowej
składającej się z dwóch działek
ewidencyjnych położonych przy

ul. Leszka Czarnego 1.
 Działka nr 2/4 nieregularna,

w kształcie zbliżonym do prostokąta
ze spadkiem w kierunku północnym.

Działka nr 10/7 nieregularna,
w kształcie wieloboku ze spadkiem

w kierunku północnym.
Teren obu działek niezabudowany
i niezagospodarowany, porośnięty

pielęgnowaną roślinnością trawiastą.
Na fragmentach obu działek
znajduje się chodnik z kostki

brukowej. Przez działki przebiega
sieć ciepłownicza. W pobliżu: sieć

elektroenergetyczna,
kanalizacyjna oraz gazowa.

 Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią
tereny zagospodarowane
i zabudowane budynkami

mieszkalnymi wielorodzinnymi
oraz drobnymi usługami. Dostęp

do drogi – ul. Bolesława Chrobrego.
W Dziale III księgi wieczystej
nr LU1I/00209143/7 figurują

Zgodnie z Uchwałą
Nr 1688/LV/2002 Rady

Miejskiej w Lublinie z dnia
26 września 2002 r. w sprawie

miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego miasta
Lublina – część II, działki

przeznaczone są pod tereny
usług komercyjnych – Ub

z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod

usługi komercyjne bez
możliwości realizacji dużych

obiektów handlowo –
usługowych /domy towarowe,

pasaże handlowe,
koncentracje funkcji

handlowo – usługowych/

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze przetargu
ustnego

ograniczonego
do właścicieli

i użytkowników
wieczystych

nieruchomości
przyległych

Nie dotyczy Cena łączna:
245 000,00 zł

(słownie: dwieście
czterdzieści pięć tysięcy

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

Nr dokumentu Mdok:  5110/01/2018 



ograniczone prawa rzeczowe
– służebności przesyłu na rzecz
Lubelskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
obciążające działki nieobjęte

sprzedażą. 
 

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 18 stycznia 2018 roku do dnia 7 lutego 2018 roku.
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