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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 2016 r., poz. 2147
z  późn.  zm.)  podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz  nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej  położonej  w  Lublinie  w  pobliżu
ul. Łagiewnickiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Oznaczenie
nieruchomości

       Opis nieruchomości Przeznaczenie w 
planie miejscowym 

i sposób
zagospodarowania

 Przeznaczenie Termin
zagospodarowania

Cena i termin jej zapłaty

Nieruchomość
położona w Lublinie

w pobliżu
ul. Łagiewnickiej

składająca się
z działek

ewidencyjnych nr 68/5
(obr. 38, ark. 2) i 68/6

(obr. 38, ark. 2)
oraz 120/2 (obr. 38,

ark. 11) o łącznej
powierzchni
1,4025 ha

KW LU1I/00162983/5

Nieruchomość gruntowa
niezabudowana położona

w zwartym kompleksie
zlokalizowanym

w Lublinie, w pobliżu
ul. Łagiewnickiej. Dojazd

do nieruchomości możliwy
jest poprzez teren

oczyszczalni ścieków
Hajdów – drogami

wewnętrznymi
o nawierzchni utwardzonej
kostką betonową. Kształt

kompleksu jest dość
regularny, a jego

powierzchnia płaska.
Teren nieruchomości jest
w większości porośnięty
roślinnością trawiastą,
a w północnej części

Zgodnie z Uchwałą 
nr 628/XXIX/2005 Rady

Miasta Lublin z dnia
17 marca 2005 r.

w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego miasta
Lublin - część IV  działki
nr 68/5, 68/6 oraz 120/2

położone są na
obszarze oznaczonym
symbolem IT7 – tereny

urządzeń
odprowadzania

i oczyszczania ścieków
sanitarnych.

Sprzedaż
nieruchomości

w drodze
bezprzetargowej

na rzecz Miejskiego
Przedsiębiorstwa

Wodociągów
i Kanalizacji

w Lublinie Sp. z o. o.

Nie dotyczy Cena: 1 326 000,00 zł
(słownie: jeden milion
trzysta dwadzieścia

sześć tysięcy złotych
00/100)  – w tym

należny podatek VAT
Terminy płatności:
Cała cena podlega

zapłacie na rachunek
Urzędu Miasta Lublin

tak, aby w dniu
sporządzenia aktu

notarialnego można było
stwierdzić, że cała

kwota znajduje się na
rachunku Urzędu Miasta

Lublin. Umowa
notarialna powinna być
zawarta w terminie 30
dni od dnia podpisania
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szpalerem drzew
liściastych oraz

pojedynczymi krzewami.
Drzewostan nie posiada
wartości użytkowej, pełni

funkcję izolacyjną dla
terenów sąsiednich.
Kompleks działek

od strony północnej
ogrodzony jest płotem

z siatki na słupkach
stalowych,

zabezpieczonym trzema
rzędami drutu kolczastego

na wysięgnikach. Przez
teren nieruchomości

biegnie koryto odpływowe
łączące oczyszczalnię

z rzeką Bystrzycą
(budowla stanowi odrębny

przedmiot władania)
Nieruchomość, z uwagi
na lokalizację wewnątrz
kompleksu oczyszczalni
ścieków, leży w zasięgu
wszystkich niezbędnych

sieci uzbrojenia
technicznego (sieć

elektroenergetyczna,
wodociągowa,

kanalizacyjna i gazowa).
Otoczenie nieruchomości
stanowią głównie tereny

oczyszczalni ścieków
Hajdów, dalej tereny

protokołu uzgodnień.
Nabywca ponosi koszty

sporządzenia aktu
notarialnego.
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zabudowy mieszkaniowej
oraz handlowo

– usługowej, a także
grunty niezabudowane

oraz tereny zieleni.
W pobliżu północnej

granicy nieruchomości
przepływa rzeka

Bystrzyca.

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 9 stycznia 2018 roku do dnia 29 stycznia 2018 roku.
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