
GM-ZA-III.6845.1.2017
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 ze zm.)
podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz  nieruchomości  lokalowej  położonej  w  Lublinie  przy  Alei  Spółdzielczości  Pracy  3
{ul.  Bazylianówka 4} i  nieruchomości  gruntowej  położonej w Lublinie przy ul.  Bazylinówka 6,  przeznaczonych do obciążenia prawem
odpłatnego użytkowania na czas 10 lat.

Oznaczenie
nieruchomości

Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym
i sposób zagospodarowania

 Przeznaczenie   Wartość prawa
użytkowania – opłata

roczna

Lokal nr 7, o pow. 358,84
m2, położony w Lublinie
przy Alei Spółdzielczości

Pracy 3 {ul. Bazylianówka
4}, na działce nr 20/2 (obr.
42, ark. 13), dla którego to

lokalu Sąd Rejonowy
Lublin – Zachód w Lublinie
prowadzi księgę wieczystą

nr LU1I/00327873/6.

Nieruchomość położona w
północnej części miasta (dzielnica

„Ponikwoda”). Od strony
wschodniej nieruchomość

przyległa do ul. Bazylianówka, od
strony zachodniej do Alei

Spółdzielczości Pracy.
Z pozostałych stron graniczy z

nieruchomościami zabudowanymi.

Nieruchomość położona na terenie,
który nie jest objęty miejscowym

planem zagospodarowania
przestrzennego. Na podstawie studium

uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego

miasta Lublin, przyjętego uchwałą nr
359/XXII/2000 z dnia 13 kwietnia 2000

r., nieruchomość znajduje się na
terenach intensywnej urbanizacji.

Obciążenie  nieruchomości
prawem odpłatnego

użytkowania na czas 10 lat
na rzecz Powiatowego

Inspektoratu Weterynarii,
polegającym na korzystaniu

z wyodrębnionego lokalu
użytkowego, usytuowanego
w budynku posadowionym

na nieruchomości położonej
w Lublinie przy Alei

Spółdzielczości Pracy 3
{ul. Bazylianówka 4}.

28 918,80 zł
(dwadzieścia osiem
tysięcy dziewięćset
osiemnaście złotych

80/100), w tym należny
podatek VAT

w stawce 23%

Nieruchomość położona w
Lublinie przy ul.
Bazylianówka 6,

oznaczona jako działka nr
19/3 (obr. 42, ark. 13) o

pow. 0,0504 ha, dla której
Sąd Rejonowy Lublin –

Zachód w Lublinie
prowadzi księgę wieczystą

nr LU1I/00152597/9.

Nieruchomość położona
w północnej części miasta

(dzielnica „Ponikwoda”). Od strony
wschodniej nieruchomość

przyległa do ul. Bazylianówka.
Z pozostałych stron graniczy

z nieruchomościami
zabudowanymi.

Nieruchomość położona na terenie,
który nie jest objęty miejscowym

planem zagospodarowania
przestrzennego. Na podstawie studium

uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego

miasta Lublin, przyjętego uchwałą nr
359/XXII/2000 z dnia 13 kwietnia 2000

r., nieruchomość znajduje się na
terenach intensywnej urbanizacji.

Obciążenie  nieruchomości
prawem odpłatnego

użytkowania na czas 10 lat
na rzecz Powiatowego

Inspektoratu Weterynarii,
polegającym na korzystaniu
z garażu, usytuowanego na

nieruchomości położonej
w Lublinie przy ul.
Bazylianówka 6.

5 869,44 zł (pięć
tysięcy osiemset

sześćdziesiąt dziewięć
złotych 44/100), w tym
należny podatek VAT

w stawce 23%

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni -  od dnia 13 lutego 2018 roku do dnia 5 marca 2018 roku.
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