
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 formie darowizny:

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. Część nieruchomości 
położonej w Lublinie

przy
ul. Nałkowskich 82,

oznaczonej jako działka
nr 32/2 (obr. 43, ark. 7) 
o powierzchni 491 m²

księga wieczysta:
Nr LU1I/00243016/8

Nieruchomość
niezabudowana 

Obecny sposób
zagospodarowania:

teren jest
ogrodzony,

porośnięty trawą,
drzewami i

krzewami oraz
funkcjonalnie

połączony
z działkami nr 33/3,
33/4 i 34/5 (obr. 43,
ark. 7) oddanymi w

trwały zarząd
Środowiskowemu

Domu
Samopomocy

„Mozaika” 
w Lublinie

 Sposób korzystania:
RIII b – grunty orne 

Powierzchnia
użytkowa 491 m²

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego. Zgodnie 
z obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania
przestrzennego Miasta

Lublin z dnia 1 lipca 2019 r.,
uchwalonego Uchwałą Nr
283/VIII/2019 Rady Miasta
Lublin, teren przeznaczony

jest pod:    
• tereny zabudowy 

jednorodzinnej 
• powierzchnie 

ograniczające 
wysokość 
zabudowy
i obiektów 
naturalnych w 
rejonie lotniska

• poziom wód 
gruntowych na 
głębokości 2m p.p.t.

Sposób zagospodarowania:
użyczenie z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności
statutowej Środowiskowego

Domu Samopomocy
„Mozaika” 

Nie dotyczy Darowizna prawa
własności części

nieruchomości na rzecz
Gminy Lublin,
na podstawie 

art. 13 ust. 2 i 2a
ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce

nieruchomościami
(Dz. U z 2020 r.,

poz. 1990 z późń. zm.).

Wydzielenie części
przedmiotowej
nieruchomości

zajętej pod drogę
publiczną – ulicę

Eugeniusza Romera
oraz poprawa

zagospodarowania
nieruchomości
Gminy Lublin

składającej się 
z działek  33/3, 33/4

i 34/5 (obr. 43, 
ark. 7) oddanymi
w trwały zarząd

Środowiskowemu
Domu

Samopomocy
„Mozaika”
w Lublinie

Nie dotyczy Nie dotyczy

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, od dnia 17 czerwca 2021 r. do dnia 08 lipca 2021 r.

Nr dokumentu Mdok: 322146/06/2021/W


