
Załącznik do ogłoszenia o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek gruntu położonych w Lublinie w pobliżu
ul. Poligonowej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wolnostojącą typu rezydencjalnego „M5”

Oznaczenie nieruchomości      Opis nieruchomości Wysokość
wadium

  Cena i termin jej zapłaty

1. Działka nr 1/140 o pow. 0,0958 ha
(obr. 4 – Czechów II, ark. 13) położona

w Lublinie przy 
ul. ppor. Jana Bołbotta 21

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana,
z pozostałościami budowli ziemnych, porośnięta dziką

roślinnością. Teren o lekkim spadku w kierunku
wschodnim. Dostęp komunikacyjny oparty

na dojeździe do nieruchomości drogą gminną –
ul. Bołbotta.  Ulica Bołbotta to droga

o nawierzchni gruntowej, nieurządzonej.  Nieruchomość
nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury

technicznej. W ul. Bołbotta po stronie wschodniej ulicy
przebiega sieć elektroenergetyczna.

27.000,00 zł 268.300,00 zł brutto (słownie:
dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy

trzysta złotych 00/100) w tym
należny podatek Vat

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.

2. Działka nr 1/141 o pow. 0,1078 ha
(obr. 4 – Czechów II, ark. 13) położona

w Lublinie przy
ul. ppor. Jana Bołbotta 23

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana,
z pozostałościami budowli ziemnych, porośnięta dziką

roślinnością. Teren o lekkim spadku w kierunku
wschodnim. Dostęp komunikacyjny oparty

na dojeździe do nieruchomości drogą gminną – 
ul. Bołbotta.  Ulica Bołbotta to droga

o nawierzchni gruntowej, nieurządzonej.  Nieruchomość
nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury

technicznej. W ul. Bołbotta po stronie wschodniej ulicy
przebiega sieć elektroenergetyczna.

30.000,00 zł 301.900,00 zł brutto (słownie:
trzysta jeden tysięcy dziewięćset
złotych 00/100) w tym należny

podatek Vat

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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3. Działka nr 1/142  o pow. 0,1140 ha
(obr. 4 – Czechów II, ark. 13) położona

w Lublinie przy
ul. ppor. Jana Bołbotta 25

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana,
z pozostałościami budowli ziemnych, porośnięta dziką

roślinnością. Teren o lekkim spadku w kierunku północno -
wschodnim. Dostęp komunikacyjny oparty

na dojeździe do nieruchomości drogą gminną –
ul. Bołbotta.  Ulica Bołbotta to droga

o nawierzchni gruntowej, nieurządzonej.  Nieruchomość
nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury

technicznej. W ul. Bołbotta po stronie wschodniej ulicy
przebiega sieć elektroenergetyczna.

32.000,00 zł 319.200,00 zł brutto (słownie:
trzysta dziewiętnaście tysięcy

dwieście złotych 00/100) w tym
należny podatek Vat

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.

4. Działka nr 1/143 o pow. 0,1041 ha
(obr. 4 – Czechów II, ark. 13) położona

w Lublinie przy
ul. ppor. Jana Bołbotta 27

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana,
z pozostałościami budowli ziemnych, porośnięta dziką

roślinnością. Teren o lekkim spadku w kierunku północno -
wschodnim. Dostęp komunikacyjny oparty

na dojeździe do nieruchomości drogą gminną –
ul. Bołbotta.  Ulica Bołbotta to droga

o nawierzchni gruntowej, nieurządzonej.  Nieruchomość
nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury

technicznej. W ul. Bołbotta po stronie wschodniej ulicy
przebiega sieć elektroenergetyczna.

29.000,00 zł 291.500,00 zł brutto (słownie:
dwieście dziewięćdziesiąt jeden
tysięcy pięćset złotych 00/100)
w tym należny podatek Vat

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.

5. Działka nr 1/144  o pow. 0,1008 ha
(obr. 4 – Czechów II, ark. 13) położona

w Lublinie przy
ul. ppor. Jana Bołbotta 29

Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana,
z pozostałościami budowli ziemnych, porośnięta dziką

roślinnością. Teren o lekkim spadku w kierunku
wschodnim. Dostęp komunikacyjny oparty

na dojeździe do nieruchomości drogą gminną –
ul. Bołbotta.  Ulica Bołbotta to droga

28.000,00 zł  282.300,00 zł brutto (słownie:
dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące

trzysta złotych 00/100)
w tym należny podatek Vat

Termin płatności:
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KW 
LU1I/00200889/5

o nawierzchni gruntowej, nieurządzonej.  Nieruchomość
nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury

technicznej. W ul. Bołbotta po stronie wschodniej ulicy
przebiega sieć elektroenergetyczna.

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.

6. Działka nr 1/145 o pow. 0,1268 ha
(obr. 4 – Czechów II, ark. 13) położona

w Lublinie przy
ul. ppor. Jana Bołbotta 31

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana,
z pozostałościami budowli ziemnych, porośnięta dziką

roślinnością. Teren o lekkim spadku w kierunku
południowo - wschodnim. Dostęp komunikacyjny oparty

na dojeździe do nieruchomości drogą gminną –
ul. Bołbotta.  Ulica Bołbotta to droga

o nawierzchni gruntowej, nieurządzonej.  Nieruchomość
nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury

technicznej. W ul. Bołbotta po stronie wschodniej ulicy
przebiega sieć elektroenergetyczna.

35.000,00 zł 348.700,00 zł brutto (słownie:
trzysta czterdzieści osiem tysięcy
siedemset złotych 00/100) w tym

należny podatek Vat

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.

7.  Działka nr 1/146  o pow. 0,1269 ha
(obr. 4 – Czechów II, ark. 13) położona

w Lublinie przy
ul. ppor. Jana Bołbotta 33

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana,
z pozostałościami budowli ziemnych, porośnięta dziką

roślinnością. Teren o lekkim spadku w kierunku
południowo - wschodnim. Dostęp komunikacyjny oparty

na dojeździe do nieruchomości drogą gminną –
ul. Bołbotta.  Ulica Bołbotta to droga

o nawierzchni gruntowej, nieurządzonej.  Nieruchomość
nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury

technicznej. W ul. Bołbotta po stronie wschodniej ulicy
przebiega sieć elektroenergetyczna.

36.000,00 zł  355.400,00 zł brutto (słownie:
trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy
czterysta złotych 00/100) w tym

należny podatek Vat

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
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rachunku.  Umowa notarialna
powinna być zawarta w terminie

30 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Nabywca ponosi koszty
sporządzenia aktu notarialnego.

8.  Działka nr 1/147 o pow. 0,1113 ha
(obr. 4 – Czechów II, ark. 13) położona

w Lublinie przy
ul. ppor. Jana Bołbotta 35

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana,
z pozostałościami budowli ziemnych, porośnięta dziką

roślinnością. Teren o lekkim spadku w kierunku
wschodnim. Dostęp komunikacyjny oparty

na dojeździe do nieruchomości drogą gminną –
ul. Bołbotta.  Ulica Bołbotta to droga

o nawierzchni gruntowej, nieurządzonej.  Nieruchomość
nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury

technicznej. W ul. Bołbotta po stronie wschodniej ulicy
przebiega sieć elektroenergetyczna.

31.000,00 zł 311.700,00 zł brutto (słownie:
trzysta jedenaście tysięcy siedemset

złotych 00/100) w tym należny
podatek Vat

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.

9.  Działka nr 1/148 o pow. 0,1001 ha
(obr. 4 – Czechów II, ark. 13) położona

w Lublinie przy
ul. ppor. Jana Bołbotta 37

KW 
LU1I/00200889/5

Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana,
z pozostałościami budowli ziemnych, porośnięta dziką

roślinnością. Teren o lekkim spadku w kierunku
zachodnim. Dostęp komunikacyjny oparty

na dojeździe do nieruchomości drogą gminną –
ul. Bołbotta.  Ulica Bołbotta to droga

o nawierzchni gruntowej, nieurządzonej.  Nieruchomość
nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury

technicznej. W ul. Bołbotta po stronie wschodniej ulicy
przebiega sieć elektroenergetyczna.

28.000,00 zł 280.300,00 zł brutto (słownie:
dwieście osiemdziesiąt tysięcy

trzysta złotych 00/100)
w tym należny podatek Vat

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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