
PREZYDENT MIASTA LUBLIN

Na podstawie art.  35  ust.  1  i  2  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce nieruchomościami (t.  j.  Dz.  U.  z  2020 r.  poz.  1990) podaje
do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Lublinie przeznaczonej do zbycia w formie sprzedaży:

L.p.
Oznaczenie  

i powierzchnia
nieruchomości

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie gruntu 
i sposób zagospodarowania

Termin
zagospodarowania

Forma zbycia Cel zbycia
Cena

nieruchomości 
Termin wnoszenia

opłat 

1. Udział 1/18
części w nieruchomości
oznaczonej jako działki: 
- nr 46 (obr. 9, ark. 11) 

o pow. 643 m2  

- nr 47 (obr. 9, ark. 11)
o pow. 674  m2, 

położonej 
w Lublinie przy 

ul. Juliana Tuwima 20 i 22

KW LU1I/00027290/2 

Nieruchomość jest
niezabudowaną

działką gruntu. Jej
kształt jest

prostokątny.
Nieruchomość jest

porośnięta
samosiewami

drzew i krzewów.
Teren płaski. 

Na nieruchomości
znajdują się
pozostałości
fundamentów

dwóch budynków.

Zgodnie z Uchwałą Nr
283/VIII/2019 Rady Miasta

Lublin 
z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie

uchwalenia Studium
uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin

działki nr 46 i 47 (obr. 9, ark. 11)
znajdują się 

w następujących obszarach:
- tereny zabudowy
jednorodzinnej; 

- obszary i obiekty w gminnej
ewidencji zabytków (nie ujęte w

rejestrze oraz wojewódzkiej
ewidencji zabytków);

- powierzchnie ograniczające
wysokość zabudowy i obiektów
naturalnych w rejonie lotniska.

Nie dotyczy Sprzedaż prawa
własności udziału
wynoszącego 1/18

części 
w nieruchomości. 

Sprzedaż na rzecz
współwłaściciela
nieruchomości
posiadającego
udział 17/18

części 
w przedmiotowej
nieruchomości

Cena udziału
Skarbu Państwa

w wysokości 1/18 –
22.000,00 zł netto
plus podatek VAT,

łącznie  
27.060,00 zł  brutto

(słownie:
dwadzieścia

siedem tysięcy
sześćdziesiąt

złotych 00/100) 

Cała cena podlega
zapłacie na rachunek
Urzędu Miasta Lublin

tak, aby w dniu
sporządzenia umowy

przenoszącej
własność można było

stwierdzić, że cała
wymagana kwota

znajduje się 
na rachunku. 

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. 

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, od dnia 14 grudnia 2020 r. do dnia 04 stycznia 2021 r. 
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