
Załącznik do ogłoszenia o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek gruntu położonych w Lublinie przy ul. Opolan
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową M4

Lp. Oznaczenie nieruchomości      Opis nieruchomości Wysokość
wadium

  Cena i termin jej zapłaty

1. Część nieruchomości oznaczona
jako działka nr 293 o pow. 0,0700 ha

 położona w Lublinie
przy ul. Opolan 19 (obr. 73 – Sławin

- Szerokie, ark. 13)

KW 
LU1I/00331847/6

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 293 jest
niezabudowana, nieużytkowana, porośnięta dziką

roślinnością. Teren o lekkim spadku w kierunku
północnym. Dostęp komunikacyjny od ul. Opolan.

Najbliższe otoczenie nieruchomości to
nieruchomości zabudowane budynkami

mieszkalnymi jednorodzinnymi. W ul. Opolan
przebiegają następujące sieci techniczne:

wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, gazowa, elektroenergetyczna i

telekomunikacyjna. W Dziale III księgi wieczystej
nr LU1I/00331847/6 figuruje wpis

dot. ograniczonego prawa rzeczowego –
służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja

S. A. Lublin obciążający działkę nieobjętą
sprzedażą.

31.500,00 zł  315.000,00 zł brutto (słownie:
trzysta piętnaście tysięcy 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. Część nieruchomości oznaczona
jako działka nr 331 o pow. 0,0400 ha

położona w Lublinie
przy ul. Opolan 48 (obr. 73 – Sławin

- Szerokie, ark. 13)

KW 
LU1I/00331847/6

Nieruchomość oznaczona działka nr 331 jest
niezabudowana, nieużytkowana, porośnięta dziką

roślinnością. Teren o lekkim spadku w kierunku
południowym. Przy południowej granicy znajduje

się skarpa ziemna stanowiąca część suchego
wąwozu przebiegającego w kierunku wschód –
zachód. Dostęp komunikacyjny od ul. Opolan.

Najbliższe otoczenie nieruchomości
to nieruchomości zabudowane budynkami

mieszkalnymi jednorodzinnymi. W ul. Opolan

18.000,00 zł 180.000,00 zł brutto (słownie: sto
osiemdziesiąt tysięcy 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
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przebiegają następujące sieci techniczne:
wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji

deszczowej, gazowa, elektroenergetyczna i
telekomunikacyjna. W Dziale III księgi wieczystej

nr LU1I/00331847/6 figuruje wpis
dot. ograniczonego prawa rzeczowego –

służebności przesyłu
na rzecz PGE Dystrybucja S. A. .

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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