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PREZYDENT MIASTA LUBLIN

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Zabytkowej 5 przeznaczonej do
sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

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. Zabytkowej 5
oznaczonej jako działka

nr 238/4 o pow. 0,1579 ha
(obr. 62  - Jakubowice

Murowane, ark. 9)

KW LU1I/00177230/0

Nieruchomość położona jest
w północnej części miasta

w pobliżu granic
administracyjnych Lublina.

Granicą północną przylega do
ulicy Zabytkowej. Z pozostałych

stron graniczy z terenami
podmiejskiej zabudowy

mieszkaniowej. Nieruchomość
jest pozostałością dawnego

założenia pałacowego
położonego na wzgórzu
opadającym w kierunku
północnym i wschodnim

w kierunku doliny rzeki Bystrzycy.
Nieruchomość o kształcie
wielokąta składającego się

z dwóch przyległych do siebie
czworokątów: pierwszy

stanowiący część główną
o wymiarach ok. 42 m na ok. 31 m

i drugi przylegający od strony
zachodniej o wymiarach ok. 18

na ok. 13 m. Nieruchomość
położona jest na wzgórzu – teren

nieruchomości płaski, jednak

Obszar miasta, na
którym położona jest

działka objęty jest
ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania

przestrzennego.
Działka nr 238/4 znajduje

się w następujących
obszarach: tereny

mieszkaniowe – M6
z podstawowym

przeznaczeniem gruntów
pod zabudowę
mieszkaniową

podmiejską/zagrodową
i jednorodzinną/ wraz z

nieuciążliwymi usługami.
Ponadto działka znajduje

się w następujących
strefach polityki

przestrzennej: obszar
górniczy złoża gazu

ziemnego Ciecierzyn,
Strefa ochrony i

kształtowania krajobrazu
kulturowego,

Sprzedaż
nieruchomości 

w drodze ustnego
przetargu

nieograniczonego

Nie dotyczy Cena: 251 000,00 zł
(słownie: dwieście

pięćdziesiąt jeden tysięcy
złotych 00/100) zwolnienie

z podatku VAT na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt. 10

w związku z art. 29a ust. 8
ustawy o podatku od

towarów i usług

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 zamknięcia
przetargu.

Nabywca ponosi koszty
sporządzenia aktu

notarialnego.
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w najbliższym otoczeniu od strony
wschodniej (wzdłuż ulicy

Zabytkowej) teren opadający
w kierunku wschodnim. Różnica
poziomów na długości ok. 140 m

wynosi ponad 11 m.
Nieruchomość jest zabudowana

budynkiem mieszkalnym.
Usytuowany jest w centralnej
części nieruchomości. Wokół

budynku teren
niezagospodarowany,

nieużytkowany i porośnięty dziką
roślinnością. Granice zewnętrzne
wyznaczone są przez ogrodzenie

nieruchomości sąsiednich,
z wyjątkiem granicy północnej

(wzdłuż ul. Zabytkowej), wzdłuż
której przebiegają pozostałości
ogrodzenia. Bezpośrednio przy
granicy zachodniej znajdują się

pozostałości drewnianego
budynku gospodarczego. Dojazd
do nieruchomości możliwy jest

od ulicy Zabytkowej.
Nieruchomość położona jest

w terenie, w którym przebiegają
następujące sieci techniczne: sieć

elektroenergetyczna,
wodociągowa, kanalizacji

sanitarnej, gazowa
i telekomunikacyjna. Do budynku

mieszkalnego wykonane są
przyłącza elektryczne

i wodociągowe. Ulica Zabytkowa
to droga o nawierzchni gruntowej
i żwirowej. Budynek z 1900 roku,

dawnej rządcówki, wpisany do
gminnej ewidencji zabytków.

historycznych obszarów
osadniczych północnego
odcinka doliny Bystrzycy
SOK 4a, Strefa ochrony

i  kształtowania
krajobrazu kulturowego
B13, strefa obserwacji
archeologicznych ARO

13, strefa podmiejska Y3.

 

Nr dokumentu Mdok: 154144/11/2018                                                  2



Budynek wolnostojący, parterowy
z poddaszem użytkowym,
częściowo podpiwniczony.
Budynek o bryle regularnej
prostopadłościanu na planie

prostokąta z dobudówką od strony
południowej. Dach dwuspadowy
o konstrukcji drewnianej. Główne

wejście do budynku z drewnianym
gankiem znajduje się w centralnej
części ściany frontowej. Budynek

wykonany w technologii
murowanej. Stan techniczny
budynku zły. Powierzchnia

zabudowy, zgodnie z informacją
z rejestru budynków – 425,99 m².
Zgodnie z ewidencją budynków

na działce zlokalizowany jest
również budynek niemieszkalny.

W terenie znajdują się jego
pozostałości w postaci ściany

zewnętrznej od strony północnej,
pozostałe ściany i dach budynku

zawalone, bez wartości
użytkowej.

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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