
WYKAZ Nr GM-SN-I.6840.125.2019

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. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości
wykaz lokalu niemieszkalnego usytuowanego w budynku położonym w Lublinie przy alei Spółdzielczości Pracy 3 oraz części nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy
ul.  Bazylianówka  6,  stanowiących  własność  Gminy Lublin,  przeznaczonych  do  nieodpłatnego  przekazania  na  rzecz  Skarbu  Państwa  –  Powiatowego Inspektoratu  Weterynarii
w Lublinie

Lp Oznaczenie
nieruchomości

Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie
zagospodarowania

Forma zbycia nieruchomości Cena nieruchomości, wysokość
opłat i terminy ich wnoszenia

1. Lokal niemieszkalny nr 7
al. Spółdzielczości Pracy 
3
pow. użytkowa 302,79 m2 
oraz 
pow. przynależna 56,05 m² 
(łącznie 358,84 m2)
dz. 20/2
(obr. 42, ark. 13)
KW lokalu 
LU1I/00327873/6
KW gruntu 
LU1I/00126510/5

Lokal użytkowy nr 7 usytuowany jest na 1 piętrze 
budynku, zajmuje całą kondygnację. Lokal 
przystosowany do celów prowadzenia działalności 
powiatowego inspektoratu weterynarii. Pokoje 
biurowe, pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty 
rozmieszczone są po obu stronach korytarza. 
Lokal niemieszkalny oddany w użytkowanie na 
rzecz Skarbu Państwa – Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Lublinie, z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności statutowej.

Brak jest obowiązującego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego. 
Na podstawie studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin 
przyjętego:
- uchwałą nr 283/VIII/2019 Rady 
Miasta Lublin
z 1 lipca 2019 r., 
w sprawie studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin 
nieruchomość położona w 
następujących obszarach:
- tereny usług: handel, rzemiosło, 
administracja, kultura. 

Darowizna na rzecz Skarbu 
Państwa – Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w 
Lublinie zgodnie z uchwałą Nr 
327/IX/2019 Rady Miasta 
Lublin z dnia 5 września 2019 r.

897 258,00 zł, 
w tym:  209 208,00 zł  jako wartość
udziału w wysokości 335884/78339
w prawie własności gruntu.

Wyróżniona kwota stanowi wartość
lokalu  i  wartość  udziału  w  prawie
własności  gruntu,  ustalona  na
podstawie operatu szacunkowego z
dnia 22 listopada 2019 r.
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2. Część nieruchomości 
zabudowanej oznaczonej 
jako działka nr 19/3 
o pow. 0,0504 ha 
(obr. 42 – Wiktoryn, ark. 
13) położonej w Lublinie 
przy ul. Bazylianówka 6
LU1I/00152597/9

Działka o kształcie nieregularnym, wielokąta, 
umiejscowiona pomiędzy dwoma ulicami, z tym że 
do al. Spółdzielczości Pracy prowadzi wąski pas 
ewentualnego drugiego dojazdu do garaży, obecnie
nie użytkowany. Przed budynkiem urządzony jest 
wewnętrzny, utwardzony plac z fragmentaryczną 
zielenią, wykorzystywany jako miejsca postojowe. 
Umiejscowione są tam również dwa tymczasowe 
garaże z blachy trapezowej. Od północnej i 
zachodniej granicy działka otoczona jest 
ogrodzeniem z elementów betonowych, od ulicy 
Bazylianówka – ogrodzeniem z kutych elementów 
metalowych, z bramą wjazdową. 
Budynek garażowy z siedmioma boksami 
garażowymi o łącznej powierzchni 118 m2, 
niepodpiwniczony, parterowy, murowany z 
suporeksu. Dach konstrukcji drewnianej, kryty 
papą. Ściany od wewnątrz tynkowane. Tynk 
zewnętrzny na dwóch ścianach – frontowej i od 
ulicy. Pozostałe ściany nieotynkowane. Posadzki w 
boksach garażowych betonowe. Bramy wjazdowe 
metalowe uchylne. Brak rynien i rur spustowych. 
Opaska odwadniająca betonowa. Wjazd na 
nieruchomość od ul. Bazylianówka. Stan techniczny
budynku dobry. Budynek wyposażony w instalację 
elektryczną. 
W księdze wieczystej  LU1I/00152597/9 figurują 
ograniczone prawa rzeczowe. 
Nieruchomość zabudowana oddana w użytkowanie
na rzecz Skarbu Państwa – Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, z 
przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
statutowej.

Brak jest obowiązującego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego. 
Na podstawie studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin 
przyjętego:
- uchwałą nr 283/VIII/2019 Rady 
Miasta Lublin
z 1 lipca 2019 r., 
w sprawie studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin 
nieruchomość położona w 
następujących obszarach:
- tereny usług: handel, rzemiosło, 
administracja, kultura. 

Darowizna na rzecz Skarbu 
Państwa – Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w 
Lublinie zgodnie z uchwałą Nr 
327/IX/2019 Rady Miasta 
Lublin z dnia 5 września 2019 r.

269 500,00 zł, w tym: 
178 975,00 zł jako wartość gruntu
90 525,00 zł jako wartość budynku

Wyróżniona kwota stanowi wartość
nieruchomości  zabudowanej,
ustalona  na  podstawie  operatu
szacunkowego
z dnia 22 listopada 2019 r.

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 19 grudnia 2019 roku do dnia 9 stycznia 2020 roku.
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