
WYKAZ Nr GM-SN-IV.7125.12.2018

PREZYDENT MIASTA LUBLIN
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje się do publicznej
wiadomości wykaz udziałów Gminy Lublin w nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Staszica 8, przeznaczonych do sprzedaży

Lp Oznaczenie
nieruchomości

Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie

zagospodarowania Forma zbycia
nieruchomości

Cena nieruchomości, wysokość opłat i terminy ich wnoszenia

1. Udział w wysokości 
1288/101118 
związany z 
pomieszczeniem 
położonym
w Lublinie przy
ul. Staszica 8/4a
o pow. 12,88 m²
(Obr. 36, ark. 2, dz. 
35/1)
LU1I/00037946/9

Niewydzielona część 
nieruchomości,
budynku 
wielorodzinnego, 
położona na I piętrze, 
składająca się
z 1 pomieszczenia
z wejściem 
bezpośrednio
z korytarza, jak 
również 
niewykorzystywanym 
przejściem od strony 
wyodrębnionego 
lokalu mieszkalnego 
nr 3. Nie posiada 
instalacji 
technicznych oraz 
urządzeń higieniczno-
sanitarnych.

Brak obowiązującego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego. Na podstawie 
Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Lublin 
przyjętego uchwałą Nr 
359/XXII/2000 Rady Miejskiej
w Lublinie z dnia 13 kwietnia 
2000 r. (z późn. zm.) - 
przedmiotowa nieruchomość,
znajduje się w następujących 
obszarach:
- tereny intensywnej urbanizacji,
- obszar rozwoju funkcji centro 
twórczych (centrum miasta),
- strefa ochrony konserwatorskiej.

Sprzedaż udziału wraz
z oddaniem w użytkowanie 
wieczyste udziału w gruncie 
wysokości 1288/101118, 
zgodnie z art. 28  ust. 1 i 35  
ust. 3 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (j.t. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

Cena:
42 500,00 zł  

Do ceny udziału zostanie dodana wartość I opłaty za oddanie  w użytkowanie
wieczyste udziału w gruncie w wysokości 1288/101118, ustalona wg stawki
25%  wartości  ww.  udziału,  powiększona  o  należny  podatek  VAT
w wysokości 23%, tj.  w kwocie łącznej 1 656,20 zł

Opłata  roczna  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  gruntu  –  1%
wartość  udziału  w  prawie  użytkowania  wieczystego  gruntu  wraz
z  obowiązującym  podatkiem  VAT,  płatna  do  31  marca  każdego  roku.
Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana w przypadku zmiany cen
gruntów - zgodnie z art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

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  do  dnia  31  grudnia
2018 r.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. 
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2. Udział w wysokości 
870/101118 
związany z 
pomieszczeniem 
położonym
w Lublinie przy
ul. Staszica 8/U
o pow. 8,70 m²
(Obr. 36, ark. 2, dz. 
35/1)
LU1I/00037946/9

Niewydzielona część 
nieruchomości,
budynku 
wielorodzinnego, 
położona na parterze,
składająca się
z 1 pomieszczenia
z oknem.  Nie 
posiada instalacji 
technicznych oraz 
urządzeń higieniczno-
sanitarnych.

Brak obowiązującego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego. Na podstawie 
Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Lublin 
przyjętego uchwałą Nr 
359/XXII/2000 Rady Miejskiej
w Lublinie z dnia 13 kwietnia 
2000 r. (z późn. zm.) - 
przedmiotowa nieruchomość,
znajduje się w następujących 
obszarach:
- tereny intensywnej urbanizacji,
- obszar rozwoju funkcji centro 
twórczych (centrum miasta),
- strefa ochrony konserwatorskiej.

Sprzedaż udziału wraz
z oddaniem w użytkowanie 
wieczyste udziału w gruncie 
wysokości 870/101118, 
zgodnie z art. 28  ust. 1 i 35  
ust. 3 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (j.t. Dz. U.
z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

 

Cena:
28 700,00  zł, 

Do ceny udziału zostanie dodana wartość I opłaty za oddanie  w użytkowanie
wieczyste udziału w gruncie w wysokości  870/101118, ustalona wg stawki
25%  wartości  ww.  udziału,  powiększona  o  należny  podatek  VAT
w wysokości 23%, tj.  w kwocie łącznej 1 118,69 zł

Opłata  roczna  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  gruntu  –  1%
wartość  udziału  w  prawie  użytkowania  wieczystego  gruntu  wraz
z  obowiązującym  podatkiem  VAT,  płatna  do  31  marca  każdego  roku.
Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana w przypadku zmiany cen
gruntów - zgodnie z art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

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  do  dnia  31  grudnia
2018 r.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres  21 dni - od dnia 24 września 2018 roku do dnia 15 października 2018 roku.
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