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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  gruntowej  położonej  w Lublinie  przy ul.  Prof.  Włodzimierza Fijałkowskiego oraz
ul. Tadeusza Szeligowskiego przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

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 37/3 
o pow. 0,4975 ha

położona w Lublinie 
przy ul. Prof.
Włodzimierza

Fijałkowskiego
(obr. 18 –

Lemszczyzna, 
ark. 14)

działka nr 37/7
o pow. 0,1350 ha

położona w Lublinie 
przy ul. Tadeusza
Szeligowskiego

(obr. 18 –
Lemszczyzna, 

ark. 14)

KW
LU1I/00192185/0

Działki niezabudowane,
niezagospodarowane, porośnięte
dziką roślinnością (wysokie trawy,

pojedyncze krzewy i drzewa).
Nieruchomość nie posiada

urządzonego dojazdu. Działki 
nie posiadają uzbrojenia

w urządzenia infrastruktury
technicznej. Przez teren działki 

nr 37/3 przebiega sieć
energetyczna. 

W ul. Fijałkowskiego
oraz ul. Szeligowskiego

przebiegają sieci techniczne:
energetyczna, gazowa,

telefoniczna, wodociągowa,
kanalizacji deszczowej, ponadto 

w ul. Szeligowskiego sieć
ciepłownicza.

W dziale III księgi wieczystej 
nr LU1I/00192185/0 figuruje

ograniczone prawo rzeczowe –
służebność przesyłu na rzecz
MPWiK Sp. z o. o. - wpis nie

dotyczy działek nr 37/3
i nr 37/7 będących przedmiotem

zbycia.

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania

przestrzennego 
działka nr 37/3 znajduje się

w obszarze: 
- tereny zabudowy usługowej –

2U. 
Ustalenia obowiązujące
dotyczące części działki,
zgodnie z oznaczeniem

graficznym:
- strefa szczególnej przestrzeni

publicznej - PP;
- strefa dopuszczonej wysokości

zabudowy - A;
- strefa dopuszczonej wysokości

zabudowy - B;
- strefa dopuszczonej wysokości

zabudowy – C.
Elementy informacyjne

dotyczące części działki,
zgodnie z oznaczeniem

graficznym:
- akcent architektoniczny;
- Strefa Ochrony Dalekich
Widoków Sylwety Miasta

Historycznego – DW.

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania

przestrzennego 

Zbycie
nieruchomości

w drodze zamiany

Nie dotyczy Cena łączna: 
5.677.643,10 zł brutto
(słownie: pięć milionów
sześćset siedemdziesiąt
siedem tysięcy sześćset

czterdzieści trzy złote
10/100) 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.
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działka nr 37/7 znajduje się
w obszarze:

- tereny zabudowy usługowej
z dopuszczeniem zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej –
4U(MW),

- obszar zieleni towarzyszącej
- wydzielenie wewnętrzne

w ramach funkcji podstawowej
– ZT.

Ustalenia obowiązujące
dotyczące działki, zgodnie 
z oznaczeniem graficznym

- nieprzekraczalna linia
zabudowy,

- obowiązująca linia zabudowy;
- dopuszczone wysunięcie linii

zabudowy parteru przed
nieprzekraczalną linię

zabudowy;
- strefa dopuszczonej wysokości

zabudowy - III;
- strefa dopuszczonej wysokości

zabudowy - VI.
Elementy informacyjne

dotyczące działki, zgodnie 
z oznaczeniem graficznym: 

- akcent architektoniczny.

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 5 września 2018 roku do dnia 25 września 2018 roku
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