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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
z  późn.  zm.)  podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz  części  nieruchomości  gruntowej  położonej  w Lublinie  przy ul.  Słonecznej  19,
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. Słonecznej 19
oznaczonej jako

działka nr 128/10 o pow.
0,0202 ha  (obr. 29
– Rury Św. Ducha,

ark. 7)
 

KW 
LU1I/00212538/7

Działka położona jest na południe
od ścisłego centrum w pobliżu
ul. Nadbystrzyckiej. Granicą

wschodnią działka przylega do ulicy
Słonecznej. Od strony północnej

i południowej graniczy
z nieruchomościami zabudowanymi

budynkami jednorodzinnymi.
Od strony zachodniej graniczy
z nieruchomością zabudowaną

budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym. Działka o kształcie

czworokąta w zarysie
przypominającego prostokąt

o wymiarach: szerokość ok. 10 m
i długość ok. 22 m. Teren działki

płaski, położony na poziomie
przyległej ulicy Słonecznej. Działka

użytkowana jest jako droga
dojazdowa. W centralnej jej części

przebiega utwardzenie o szerokości
ok. 4 m o nawierzchni z płytek

betonowych typu trylinka,
w pozostałej części to teren zieleni

w formie trawnika z krzewami.
Granica północna i południowa

wyznaczone są przez ogrodzenia

Zgodnie z Uchwałą
Nr 1688/LV/2002 z dnia

26 września 2002 r. Rady
Miejskiej w Lublinie w sprawie

miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego miasta
Lublina – część II, działka

przeznaczona jest pod tereny
mieszkaniowe - M4

z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod

zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną na działkach
wydzielonych, o wysokości
budynków II kondygnacje
z możliwością realizacji
poddasza użytkowego

w stromym dachu.

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze przetargu
ustnego

ograniczonego
do właścicieli

i użytkowników
wieczystych

 nieruchomości
przyległych

Nie dotyczy Cena łączna:
139 000,00 zł

(słownie: sto trzydzieści
dziewięć 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

notarialnego.
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nieruchomości sąsiednich, granica
wschodnia i zachodnia nie są

w terenie trwale oznaczone. Dostęp
komunikacyjny oparty na dojeździe
do działki ulicą Słoneczną. Przez

teren działki przebiegają
następujące sieci techniczne:

energetyczna, kanalizacji
deszczowej. W ulicy Słonecznej
przebiega sieć energetyczna,

gazowa oraz telefoniczna.
Nieruchomość nie jest obciążona

prawami osób trzecich.
Nieruchomość stanowi przedmiot

dzierżawy. Przyszły nabywca
wejdzie w prawa

wydzierżawiającego w miejsce
Gminy Lublin oraz przejmie

nieruchomość w takim stanie
faktycznym w jakim aktualnie się

ona znajduje.

 

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 28 września 2018 roku do dnia 18 października 2018 roku.
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