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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 zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Zgodnej 9a 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
zabudowanej

oznaczonej jako
 działka nr 184/4
o pow. 0,2747 ha

położona w Lublinie 
przy ul. Zgodnej 9a
(obr. 2 – Bronowice,

ark. 2)

KW
LU1I/00125679/0

Działka o lekko nieregularnym
kształcie, zbliżonym

do wydłużonego prostokąta.
Konfiguracja terenu płaska.

Na terenie działki usytuowane są
budynki, które są w złym stanie

technicznym. Budynki są
nieużytkowane i zdewastowane.

Jeden z budynków częściowo
posadowiony na działce 

nr 184/4, natomiast w większej
części znajduje się na działce
sąsiedniej. Cały obiekt został

odłączony od sieci infrastruktury
technicznej. Wieloletnim

dzierżawcą terenu było Lubelskie
Przedsiębiorstwo Robót

Drogowych S. A. Na działce
zlokalizowana jest również wiata
bez ścian o konstrukcji stalowej,

opartej na 50 stalowych
okrągłych słupkach. Działka

przed budynkami w większości
utwardzona asfaltem lub

betonowymi płytkami. Stan
techniczny utwardzenia jest zły.
Ponadto na działce znajduje się

utwardzony asfaltem plac 
o powierzchni ok 50 m2. Działka

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania

przestrzennego nieruchomość
położona jest na terenie
oznaczonym symbolem

VIA 9MW – tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.

Ustalenia obowiązujące,
zgodnie z rysunkiem planu:

- obowiązująca linia zabudowy,
- nieprzekraczalna linia

zabudowy,
- strefa usług towarzyszących -

U - wydzielenie wewnętrzne
w ramach funkcji

podstawowej nie ograniczone
liniami wewnętrznego
podziału, zgodnie z

oznaczeniem graficznym,
- układ urbanistyczny dzielnicy

przemysłowo -
mieszkaniowej Stare

Bronowice ujęty w Gminnej
Ewidencji Zabytków, zgodnie
z oznaczeniem graficznym,
Ustalenia informacyjne,

zgodnie z rysunkiem planu:
- Centralna Przestrzeń

Publiczna integrująca całość

Sprzedaż
nieruchomości

w drodze ustnego
przetargu

nieograniczonego

Nie dotyczy Cena: 750.000,00 zł
(słownie: siedemset

pięćdziesiąt tysięcy złotych
00/100) zwolnienie 

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

w zw. 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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od strony północnej, częściowo
ogrodzona jest ceglanym murem.

Działka położona pomiędzy
ul. Zgodną, a ul. Łęczyńską. Ulica
Zgodna przebiega bezpośrednio
wzdłuż budynku zlokalizowanego
na działce nr 184/4. Obecnie brak

możliwości wjazdu na teren
działki. Działka położona

na obszarze uzbrojonym w sieć
elektryczną, wodociągową,

kanalizacyjną -  w pobliżu sieć
telefoniczna oraz sieć gazowa.

Część działki  nr 184/4 jest
przedmiotem umowy dzierżawy

z przeznaczeniem pod linię
kablową do czasowego zasilania

placu budowy, który obecnie
stanowi zrealizowaną inwestycję
deweloperską. Umowa dzierżawy

wiąże strony do dnia 
17.05.2020 r.

zespołu Bronowice Stare,
zgodnie z oznaczeniem

graficznym,
- miejsca koncentracji

szczególnych przestrzenni
i ciągów publicznych,
zgodnie z oznaczeniem

graficznym.
Obszary wpisane na listę Dóbr

Kultury Współczesnej:
- Fenomen położenia, walorów

i rangi w strukturze miasta -
przestrzeń o potencjale

kulturowym
/ Upx. 19 / - Osiedle

Bronowice Stare, zgodnie
z oznaczeniem graficznym.

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 lipca 2018 roku do dnia 20 sierpnia 2018 roku
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