
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. 65 ze zm.) podaje do
publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Lublinie przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym:

Oznaczenie  
 nieruchomości

Opis nieruchomości
Przeznaczenie gruntu 

i sposób zagospodarowania terenu
Forma zbycia nieruchomości

Cena nieruchomości,
wysokość opłat i terminy ich

wnoszenia 

Lokal mieszkalny nr 2 
ul. Leszetyckiego 8, pow. 
lokalu 67,39 m²,  (dz. nr 4, 
obr. 6, ark. 5), 
pomieszczenie przynależne 
– piwnica o pow. 4,39 m²
KW nieruchomości 
gruntowej LU1I/00150607/9.

Lokal mieszkalny 
składający się z 4 pokoi,
kuchni, przedpokoju, 
łazienki i wc, położony w
budynku wielorodzinnym
posiadającym 5 
kondygnacji 
nadziemnych i 1 
kondygnację 
podziemną.

Zgodnie z wyrysem i wypisem z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
działka nr 4, położona w Lublinie przy ul. 
Leszetyckiego 8, znajduje się w następujących 
obszarach:
- tereny mieszkaniowe – M2;
- strefa rekultywacji i kontynuacji tradycji SRiK 
1;
- strefa miejska – Y2;
- strefa ochrony zrealizowanych osiedli 
mieszkaniowych budownictwa wielorodzinnego
przed dogęszczaniem ich programem 
mieszkaniowym – V 2.

Sposób zagospodarowania – nie dotyczy.
Lokal mieszkalny nr 2 przeznaczony do zbycia 
w trybie bezprzetargowym zgodnie z art. 34 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 
2020r., poz. 65 ze zm.)

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z 
pomieszczeniem przynależnym – piwnicą 
w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemcy lokalu wraz z udziałem 
7178/139896 w częściach wspólnych 
budynku i urządzeniach, które nie służą 
do wyłącznego użytku właścicieli 
poszczególnych lokali oraz w prawie 
własności gruntu działki nr 4 (obr. 6, ark. 5)

161 814,34 zł, 
w tym: 18 263,87 zł jako cena 
sprzedaży udziału w wysokości 
7178/139896 w prawie własności 
gruntu.

Wyróżniona kwota stanowi sumę 
ceny sprzedaży lokalu i ceny 
sprzedaży udziału w prawie 
własności gruntu, ustaloną 
po zastosowaniu zasad 
wynikających z Zarządzenia nr 52
Wojewody Lubelskiego z dnia 5 
lutego 2020 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. 
Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, od dnia 9 marca 2020r. do dnia 30 marca 2020 r.
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