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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 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Lublinie przeznaczonej do zbycia w drodze
ustnego przetargu ograniczonego:

Oznaczenie 
 nieruchomości

Opis nieruchomości
Przeznaczenie gruntu 

i sposób zagospodarowania terenu
Forma zbycia nieruchomości

Cena nieruchomości, wysokość opłat
i terminy ich wnoszenia 

Nieruchomość zabudowana
położona w Lublinie 
przy ul. Fryderyka

Chopina 15
oznaczona jako działka 

nr 26 o pow. 738 m ² 
(obr. 36 – Śródmieście, 

ark. mapy 5), 

KW LU1I/00099707/4.

Nieruchomość
zabudowana

wielokondygnacyjnym
budynkiem mieszkalno-

usługowym.
Część nieruchomości
stanowi utwardzone
podwórko, na którym

posadowiony jest garaż.

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 działka nr 26, położona 

przy ul. Chopina 15 w Lublinie, znajduje się 
w następujących obszarach:

- tereny zabudowy śródmiejskiej,
- obszary i obiekty w gminnej ewidencji

zabytków (w rejestrze zabytków 
Woj. Lubelskiego),

- stanowiska archeologiczne,
- obszar funkcjonalnego śródmieścia – centrum

miasta.

Sposób zagospodarowania – nie dotyczy.

Sprzedaż udziału Skarbu Państwa
wynoszącego 910/254592 części 

w prawie własności do nieruchomości
w drodze przetargu ustnego

ograniczonego 
do współwłaścicieli nieruchomości. 

Cena udziału Skarbu Państwa:
27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia

siedem tysięcy złotych 00/100) 
- bez bonifikaty. 

Ustalona w przetargu cena
nieruchomości zostanie obniżona o 5%

zgodnie z Zarządzeniem nr 53
Wojewody Lubelskiego 
z dnia 16 marca 2021 r.

Termin płatności:
cała ceny 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 7 dni od dnia przetargu. 

Nabywca ponosi koszty sporządzenia
aktu notarialnego.

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 22 lipca 2021 r. do dnia 12 sierpnia 2021 r.
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