
Wykaz Nr GM-SN-I.7125.1.2.2020

PREZYDENT MIASTA LUBLIN
Działając  na  podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  o  gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2020 r.  poz.  65) podaje  do  publicznej  wiadomości,
że z nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin przeznacza się do sprzedaży następujące lokale mieszkalne położone w Lublinie:

Lp
Oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania Forma zbycia nieruchomości Cena nieruchomości, wysokość opłat

i terminy ich wnoszenia

1. Lokal mieszkalny
ul. Łęczyńska 59 m. 98
o pow. lokalu 45,27 m2

(Obr. 37, ark. 10, dz. 34/14)
LU1I/00031362/9

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 3 pokoi, kuchni, 
2 przedpokoi, i łazienki z wc

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest 
a obszarze, dla którego plan zagospodarowania 
przestrzennego Część IV, obejmujący wschodni 
obszar miasta zawarty między rzeką Bystrzycą 
na odcinku od al. Tysiąclecia do mostu kolejowego
na szlaku Lublin – Łuków, linią kolejową relacji 
Lublin – Łuków do granicy administracyjnej miasta 
wschodni obszar miasta, granicą administracyjną 
do styku z zachodnią granicą gminy Głusk, drogą 
gruntową biegnącą obniżeniem terenu
w przedłożeniu granicy administracyjnej miasta
do projektowanej ulicy klasy głównej KDG 
(przedłużenie ul. Grygowej), projektowaną ulicą 
KDG do al. Wincentego Witosa, al. Wincentego 
Witosa, al. Tysiąclecia do rzeki Bystrzycy
wraz z tymi ulicami, przyjęty Uchwałą Rady Miasta 
nr 628/XXIX/2005 z 17 marca 2005 r.  z późn. zm.  
przewiduje podstawowe przeznaczenie 
przedmiotowego gruntu pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną - symbol planu M2.
Działka znajduje się w sąsiedztwie obszarów
o podobnym przeznaczeniu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemcy wraz 
ze sprzedażą udziału w gruncie
w wysokości 4527/676800, zgodnie
z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 
ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020  r. 
poz. 65) oraz uchwałą
nr 466/XI/2019 Rady Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 2019 r.

77 800,78 zł, 
w  tym:  2  452,62  zł jako  cena sprzedaży
udziału  w  wysokości  4527/676800
w prawie własności gruntu.

Wyróżniona  kwota  stanowi  sumę  ceny
sprzedaży lokalu i ceny sprzedaży udziału
w  prawie  własności  gruntu,  ustalona
po  zastosowaniu  zasad  wynikających
z  uchwały  nr  975/XXXVIII/2014  Rady
Miasta Lublin płatnej najpóźniej na trzy dni
przed zawarciem umowy notarialnej.
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2. Lokal mieszkalny
ul. Sokola 7 m. 17
pow. lokalu 36,67 m²
(Obr. 19, ark. 10,
dz. 1/13)
LU1I/00047121/3

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się
z 2 pokoi,  kuchni, przedpokoju 
i  łazienki z wc

Nie ma 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 dnia 
1 lipca 2019 r. - nieruchomość,w której 
usytuowany jest lokal, znajduje się  na terenie 
zabudowy wielorodzinnej. Nieruchomość 
położona w otoczeniu terenów o podobnym 
przeznaczeniu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemcy wraz 
ze sprzedażą udziału w gruncie
w wysokości 3667/94800, zgodnie
z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 
ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020  r. 
poz. 65) oraz uchwałą
nr 466/XI/2019 Rady Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 2019 r.

75 455,27 zł, 
w tym: 2 809,48 zł  jako cena sprzedaży
udziału w wysokości 3667/94800 w prawie
własności gruntu.

Wyróżniona  kwota  stanowi  sumę  ceny
sprzedaży lokalu i ceny sprzedaży udziału
w  prawie  własności  gruntu,  ustalona
po  zastosowaniu  zasad  wynikających
z  uchwały  nr  975/XXXVIII/2014  Rady
Miasta Lublin płatnej najpóźniej na trzy dni
przed zawarciem umowy notarialnej.

3. Lokal mieszkalny
ul. Nałkowskich 84 m. 68
pow. lokalu 29,19 m²
pow. piwnicy 2,18 m²
(Obr. 43, ark. 10,
dz. 118)
LU1I/00160700/4

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 1 pokoju, kuchni,
przedpokoju i łazienki z wc

Nie ma 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 dnia
1 lipca 2019 r. - nieruchomość,w której 
usytuowany jest lokal, znajduje się  na terenie 
zabudowy wielorodzinnej. Nieruchomość 
położona w otoczeniu terenów o podobnym 
przeznaczeniu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemców wraz 
ze sprzedażą udziału w gruncie
w wysokości 3137/357475, zgodnie
z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 
ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020  r. 
poz. 65) oraz uchwałą 
nr 466/XI/2019 Rady Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 2019 r.

71 284,67 zł, 
w tym: 4 667,49 zł  jako cena sprzedaży
udziału  w  wysokości  3137/357475
w prawie własności gruntu.

Wyróżniona  kwota  stanowi  sumę  ceny
sprzedaży lokalu i ceny sprzedaży udziału
w  prawie  własności  gruntu,  ustalona
po  zastosowaniu  zasad  wynikających
z  uchwały  nr  975/XXXVIII/2014  Rady
Miasta Lublin płatnej najpóźniej na trzy dni
przed zawarciem umowy notarialnej.

4. Lokal mieszkalny
Dr. Męcz. Majdanka 22 m. 1
pow. lokalu 38,51 m²
(Obr. 19, ark. 9,
dz. 13/8)
LU1I/00029957/0

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 2 pokoi, kuchni, 
przedpokoju i łazienki z wc

Nie ma 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 dnia
1 lipca 2019 r. - nieruchomość,w której 
usytuowany jest lokal, znajduje się  na terenie 
zabudowy wielorodzinnej. Nieruchomość 
położona w otoczeniu terenów o podobnym 
przeznaczeniu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemców wraz 
ze sprzedażą udziału w gruncie
w wysokości 3851/115500, zgodnie
z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 
ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020  r. 
poz. 65) oraz uchwałą 
nr 466/XI/2019 Rady Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 2019 r.

84 345,09 zł, 
w tym: 4 584,42 zł  jako cena sprzedaży
udziału  w  wysokości 3851/115500
w prawie własności gruntu.

Wyróżniona  kwota  stanowi  sumę  ceny
sprzedaży lokalu i ceny sprzedaży udziału
w  prawie  własności  gruntu,  ustalona
po  zastosowaniu  zasad  wynikających
z  uchwały  nr  975/XXXVIII/2014  Rady
Miasta Lublin płatnej najpóźniej na trzy dni
przed zawarciem umowy notarialnej.
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5. Lokal mieszkalny
Dr. Męcz. Majdanka 32 
m. 20
pow. lokalu 55,64 m²
(Obr. 19, ark. 10,
dz. 1/27)
LU1I/00047839/9

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 4 pokoi, kuchni, 
przedpokoju i łazienki z wc

Nie ma 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 dnia
1 lipca 2019 r. - nieruchomość,w której 
usytuowany jest lokal, znajduje się  na terenie 
zabudowy wielorodzinnej. Nieruchomość 
położona w otoczeniu terenów o podobnym 
przeznaczeniu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemcy wraz 
ze sprzedażą udziału w gruncie
w wysokości 5564/208400, zgodnie
z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 
ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020  r. 
poz. 65) oraz uchwałą 
nr 466/XI/2019 Rady Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 2019 r.

124 316,86 zł, 
w tym: 3 823,13 zł  jako cena sprzedaży
udziału w wysokości 5564/208400 w prawie
własności gruntu.

Wyróżniona  kwota  stanowi  sumę  ceny
sprzedaży lokalu i ceny sprzedaży udziału
w  prawie  własności  gruntu,  ustalona
po  zastosowaniu  zasad  wynikających
z  uchwały  nr  975/XXXVIII/2014  Rady
Miasta Lublin płatnej najpóźniej na trzy dni
przed zawarciem umowy notarialnej.

6. Lokal mieszkalny
Dr. Męcz. Majdanka 32 
m. 32
pow. lokalu 44,65 m²
(Obr. 19, ark. 10,
dz. 1/27)
LU1I/00047839/9

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 3 pokoi, kuchni, 
przedpokoju i łazienki z wc

Nie ma 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 dnia
1 lipca 2019 r. - nieruchomość,w której 
usytuowany jest lokal, znajduje się  na terenie 
zabudowy wielorodzinnej. Nieruchomość 
położona w otoczeniu terenów o podobnym 
przeznaczeniu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemców wraz 
ze sprzedażą udziału w gruncie
w wysokości 4465/208400, zgodnie
z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 
ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020  r. 
poz. 65) oraz uchwałą 
nr 466/XI/2019 Rady Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 2019 r.

97 792,67 zł, 
w tym: 3 068,12 zł  jako cena sprzedaży
udziału w wysokości  4465/208400 wprawie
własności gruntu.

Wyróżniona  kwota  stanowi  sumę  ceny
sprzedaży lokalu i ceny sprzedaży udziału
w  prawie  własności  gruntu,  ustalona
po  zastosowaniu  zasad  wynikających
z  uchwały  nr  975/XXXVIII/2014  Rady
Miasta Lublin płatnej najpóźniej na trzy dni
przed zawarciem umowy notarialnej.

7. Lokal mieszkalny
ul. Jagiełły 20/94
pow. lokalu 37,14 m²
pow. piwnicy 2,48 m²
(Obr. 11, ark. 4,
dz. 88/1 i 89/6)
LU1S/00023861/7

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 1 pokoju, kuchni,
przedpokoju i łazienki z wc

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest 
a obszarze, dla którego plan zagospodarowania 
przestrzennego Część IV, obejmujący wschodni 
obszar miasta zawarty między rzeką Bystrzycą 
na odcinku od al. Tysiąclecia do mostu kolejowego
na szlaku Lublin – Łuków, linią kolejową relacji 
Lublin – Łuków do granicy administracyjnej miasta 
wschodni obszar miasta, granicą administracyjną 
do styku z zachodnią granicą gminy Głusk, drogą 
gruntową biegnącą obniżeniem terenu
w przedłożeniu granicy administracyjnej miasta
do projektowanej ulicy klasy głównej KDG 
(przedłużenie ul. Grygowej), projektowaną ulicą 
KDG do al. Wincentego Witosa, al. Wincentego 
Witosa, al. Tysiąclecia do rzeki Bystrzycy

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemcy wraz 
ze sprzedażą udziału w gruncie
w wysokości 3962/569351, zgodnie
z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 
ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020  r. 
poz. 65) oraz uchwałą nr 
466/XI/2019 Rady Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 2019 r.

104 731,71 zł, 
w tym: 6 694,32 zł  jako cena sprzedaży
udziału w wysokości 3962/569351 w prawie
własności gruntu.

Wyróżniona  kwota  stanowi  sumę  ceny
sprzedaży lokalu i ceny sprzedaży udziału
w  prawie  własności  gruntu,  ustalona
po  zastosowaniu  zasad  wynikających
z  uchwałynr  975/XXXVIII/2014  Rady
Miasta Lublin płatnej najpóźniej na trzy dni
przed zawarciem umowy notarialnej.
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wraz z tymi ulicami, przyjęty Uchwałą Rady Miasta 
nr 628/XXIX/2005 z 17 marca 2005 r.  z późn. zm.  
przewiduje podstawowe przeznaczenie 
przedmiotowego gruntu pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną - symbol planu M2.
Działka znajduje się w sąsiedztwie obszarów
o podobnym przeznaczeniu.

8. Lokal mieszkalny
ul. Krańcowa 109 m. 17
pow. lokalu 42,99 m2

(Obr. 19, ark. 10, dz. 1/38)
LU1I/00032768/2

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 2 pokoi, kuchni, 
przedpokoju i łazienki z wc

Nie ma 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 dnia
1 lipca 2019 r. - nieruchomość, w której 
usytuowany jest lokal, znajduje się  na terenie 
zabudowy wielorodzinnej. Nieruchomość 
położona w otoczeniu terenów o podobnym 
przeznaczeniu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemcy wraz 
ze sprzedażą udziału w gruncie
w wysokości 4299/563000, zgodnie
z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 
ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020  r. 
poz. 65) oraz uchwałą nr 
466/XI/2019 Rady Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 2019 r.

92 256,26 zł, 
w  tym:  3  167,40  zł jako  cena sprzedaży
udziału w wysokości 4299/563000 w prawie
własności gruntu.

Wyróżniona  kwota  stanowi  sumę  ceny
sprzedaży lokalu i ceny sprzedaży udziału
w  prawie  własności  gruntu,  ustalona
po  zastosowaniu  zasad  wynikających
z  uchwały  nr  975/XXXVIII/2014  Rady
Miasta Lublin płatnej najpóźniej na trzy dni
przed zawarciem umowy notarialnej.

9. Lokal mieszkalny
ul. Lwowska 20 m. 42
pow. lokalu 37,25 m2

(Obr. 14, ark. 2, dz. 1/4)
LU1I/00029407/0

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 2 pokoi, kuchni, 
2 przedpokoi i łazienki z wc

Nie ma 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 dnia
1 lipca 2019 r. - nieruchomość, w której 
usytuowany jest lokal, znajduje się  na terenie 
zabudowy wielorodzinnej. Nieruchomość 
położona w otoczeniu terenów o podobnym 
przeznaczeniu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemcy wraz 
ze sprzedażą udziału w gruncie
w wysokości 3725/341100, zgodnie
z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 
ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020  r. 
poz. 65) oraz uchwałą nr 
466/XI/2019 Rady Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 2019 r.

100 237,44 zł, 
w  tym:  1  488,60  zł jako  cena sprzedaży
udziału w wysokości 3725/341100 w prawie
własności gruntu.

Wyróżniona  kwota  stanowi  sumę  ceny
sprzedaży lokalu i ceny sprzedaży udziału
w  prawie  własności  gruntu,  ustalona
po  zastosowaniu  zasad  wynikających
z  uchwały  nr  975/XXXVIII/2014  Rady
Miasta Lublin płatnej najpóźniej na trzy dni
przed zawarciem umowy notarialnej.
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10. Lokal mieszkalny
ul. Lwowska 22 m. 24
pow. lokalu 57,25 m2

(Obr. 14, ark. 2, dz. 1/6)
LU1I/00041236/0

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z4 pokoi, kuchni, 
przedpokoju i łazienki z wc

Nie ma 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 dnia
1 lipca 2019 r. - nieruchomość, w której 
usytuowany jest lokal, znajduje się  na terenie 
zabudowy wielorodzinnej. Nieruchomość 
położona w otoczeniu terenów o podobnym 
przeznaczeniu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemców wraz 
ze sprzedażą udziału w gruncie
w wysokości 5725/362800, zgodnie
z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 
ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020  r. 
poz. 65) oraz uchwałą nr 
466/XI/2019 Rady Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 2019 r.

150 042,15 zł, 
w  tym:  4  175,82  zł jako  cena sprzedaży
udziału w wysokości 5725/362800 w prawie
własności gruntu.

Wyróżniona  kwota  stanowi  sumę  ceny
sprzedaży lokalu i ceny sprzedaży udziału
w  prawie  własności  gruntu,  ustalona
po  zastosowaniu  zasad  wynikających
z  uchwały  nr  975/XXXVIII/2014  Rady
Miasta Lublin płatnej najpóźniej na trzy dni
przed zawarciem umowy notarialnej.

11. Lokal mieszkalny
ul. Motorowa 1 m. 52
o pow. lokalu 52,14 m2

(Obr. 37, ark. 8, dz. 3/15)
LU1I/00094624/3

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 2 pokoi, kuchni, 
przedpokoju i łazienki z wc

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest 
a obszarze, dla którego plan zagospodarowania 
przestrzennego Część IV, obejmujący wschodni 
obszar miasta zawarty między rzeką Bystrzycą 
na odcinku od al. Tysiąclecia do mostu kolejowego
na szlaku Lublin – Łuków, linią kolejową relacji 
Lublin – Łuków do granicy administracyjnej miasta 
wschodni obszar miasta, granicą administracyjną 
do styku z zachodnią granicą gminy Głusk, drogą 
gruntową biegnącą obniżeniem terenu
w przedłożeniu granicy administracyjnej miasta
do projektowanej ulicy klasy głównej KDG 
(przedłużenie ul. Grygowej), projektowaną ulicą 
KDG do al. Wincentego Witosa, al. Wincentego 
Witosa, al. Tysiąclecia do rzeki Bystrzycy
wraz z tymi ulicami, przyjęty Uchwałą Rady Miasta 
nr 628/XXIX/2005 z 17 marca 2005 r.  z późn. zm.  
przewiduje podstawowe przeznaczenie 
przedmiotowego gruntu pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną - symbol planu M2.
Działka znajduje się w sąsiedztwie obszarów
o podobnym przeznaczeniu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemców wraz 
ze sprzedażą udziału w gruncie
w wysokości 5214/247228, zgodnie
z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 
ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020  r. 
poz. 65) oraz uchwałą
nr 466/XI/2019 Rady Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 2019 r.

91 273,96 zł, 
w  tym:  3  586,96 zł jako  cena sprzedaży
udziału w wysokości 5214/ 247228 w prawie
własności gruntu.

Wyróżniona  kwota  stanowi  sumę  ceny
sprzedaży lokalu i ceny sprzedaży udziału
w  prawie  własności  gruntu,  ustalona
po  zastosowaniu  zasad  wynikających
z  uchwały  nr  975/XXXVIII/2014  Rady
Miasta Lublin płatnej najpóźniej na trzy dni
przed zawarciem umowy notarialnej.
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12. Lokal mieszkalny
Al. Racławickie 22 m. 53
pow. lokalu 46,21 m2

(Obr. 26, ark.7, dz. 21/2)
LU1I/00026486/6

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 2 pokoi, kuchni, 
przedpokoju i łazienki z wc

Nie ma 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 dnia
1 lipca 2019 r. - nieruchomość, w której 
usytuowany jest lokal, znajduje się  na terenie 
zabudowy wielorodzinnej. Nieruchomość 
położona w otoczeniu terenów o podobnym 
przeznaczeniu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemców wraz 
ze sprzedażą udziału w gruncie
w wysokości 4621/542943, zgodnie
z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 
ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020  r. 
poz. 65) oraz uchwałą nr 
466/XI/2019 Rady Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 2019 r.

117 057,25 zł, 
w  tym:  4  727,06  zł jako  cena sprzedaży
udziału w wysokości 4621/542943 w prawie
własności gruntu.

Wyróżniona  kwota  stanowi  sumę  ceny
sprzedaży lokalu i ceny sprzedaży udziału
w  prawie  własności  gruntu,  ustalona
po  zastosowaniu  zasad  wynikających
z  uchwały  nr  975/XXXVIII/2014  Rady
Miasta Lublin płatnej najpóźniej na trzy dni
przed zawarciem umowy notarialnej.

13. Lokal mieszkalny
Al. Racławickie 22 m. 11
pow. lokalu 34,10 m2

(Obr. 26, ark.7, dz. 21/2)
LU1I/00026486/6

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 1 pokoiju, 
kuchni, przedpokoju i łazienki 
z wc

Nie ma 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 dnia
1 lipca 2019 r. - nieruchomość, w której 
usytuowany jest lokal, znajduje się  na terenie 
zabudowy wielorodzinnej. Nieruchomość 
położona w otoczeniu terenów o podobnym 
przeznaczeniu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemców wraz 
ze sprzedażą udziału w gruncie
w wysokości 3410/542943, zgodnie
z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 
ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020  r. 
poz. 65) oraz uchwałą nr 
466/XI/2019 Rady Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 2019 r.

90 853,35 zł, 
w  tym:  3  488,21  zł jako  cena sprzedaży
udziału w wysokości 3410/542943 w prawie
własności gruntu.

Wyróżniona  kwota  stanowi  sumę  ceny
sprzedaży lokalu i ceny sprzedaży udziału
w  prawie  własności  gruntu,  ustalona
po  zastosowaniu  zasad  wynikających
z  uchwały  nr  975/XXXVIII/2014  Rady
Miasta Lublin płatnej najpóźniej na trzy dni
przed zawarciem umowy notarialnej.

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 19 marca 2020 roku do dnia 10 kwietnia 2020 roku.
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