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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  udziału  8/32  części  w  prawie  własności  zabudowanej  nieruchomości  położonej  w  Lublinie  przy  ul.  Wspólnej  24
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

Udział Gminy Lublin
wynoszący 8/32 części 

w nieruchomości
położonej w Lublinie przy 

ul. Wspólnej 24
 oznaczonej jako działka

 
nr 38

o pow. 0,0394 ha
(obr. 16 - Kośminek, 

ark. 9) 

KW LU1I/00055837/4

Nieruchomość zlokalizowana na
terenie dzielnicy Kośminek, w jej

północnej „starej” części, w
odległości około 2,5 km od
centrum miasta. Działka o

regularnym kształcie, zbliżonym
do wydłużonego prostokąta o

szerokości ok. 11 – 12 m. Front
działki wynosi ok. 11 m.

Nieruchomość leży w terenie
wyposażonym w sieć

energetyczną, wodociągową,
kanalizacji sanitarnej i

telefoniczną. 
Nieruchomość ma dostęp do

drogi publicznej. Dojazd odbywa
się ulicą Wspólną. 

Działka zabudowana jest
budynkiem mieszkalnym

wielorodzinnym, drewnianym,
dwukondygnacyjnym, częściowo
podpiwniczonym, z poddaszem

nieużytkowym, w zabudowie
pierzejowej o powierzchni

zabudowy wynoszącej 105 m²,
drewnianą komórką gospodarczą

znajdującą się w
niezadowalającym stanie

technicznym o powierzchni
zabudowy wynoszącej ok. 15 m²

Brak obowiązującego
miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego. Zgodnie ze
studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin –

Uchwała Nr 30/II/2014 Rady
Miasta Lublin z dnia 23 grudnia
2014 r. w sprawie uchwalenia

zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania

przestrzennego Miasta Lublin w
rejonie ulic: Krakowskie

Przedmieście, Kapucyńska,
Prezydenta Gabriela

Narutowicza, Peowiaków,
Tadeusza Kościuszki,

przedmiotowa nieruchomość
znajduje się na terenie:

intensywnej urbanizacji, obszary
zdegradowanej zabudowy

mieszkaniowej wymagającej
programów naprawczych oraz

obszar rozwoju funkcji
centrotwórczych /centrum

miasta/.

Sprzedaż udziału
w drodze ustnego

przetargu
nieograniczonego

Nie dotyczy Cena:  20 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia

tysięcy złotych)

zwolnienie z podatku VAT 
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt
10 w związku z art. 29a ust. 8

ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. 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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oraz blaszanym garażem
nietrwale związanym z gruntem.

Zgodnie z mapą zasadniczą
komórka usytuowana jest

nieznacznie poza granicami
przedmiotowej nieruchomości.

Budynek mieszkalny usytuowany
jest wzdłuż ulicy Wspólnej. W

budynku znajduje się pięć
niewyodrębnionych lokali
mieszkalnych. Budynek

wyłączony z użytkowania decyzją
Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego miasta Lublin. Za
budynkiem na powierzchni ok.

120 m² znajduje się ogród
warzywny. Działka od strony

zachodniej nie jest ogrodzona. 
Teren działki za budynkiem jest
istotnie wyższy od terenu wokół

budynku. Poziom chodnika i
tereny przy budynku są o ok. 30
cm poniżej poziomu asfaltowej

ulicy Wspólnej. 

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 10 sierpnia 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku
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