
WYKAZ NR GM-SN-I.7125.48.3.2021

PREZYDENT MIASTA LUBLIN
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości,
że  z  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy  Lublin  przeznacza  się  do  sprzedaży  następujące  lokale  mieszkalne położone  w  Lublinie:

L.p. Oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie

zagospodarowania
Forma zbycia nieruchomości

Cena nieruchomości, wysokość opłat i terminy
ich wnoszenia

1. Lokal mieszkalny
ul. Lwowska 16 m. 20
pow. lokalu: 49,91 m²
(obr. 14, ark. 2, dz. 1/8)
KW nr: LU1I/00032428/7

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 3 pokoi, 
kuchni, 2 przedpokoi
i łazienki z wc

Brak obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, 
zatwierdzonego 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 nieruchomość znajduje się 
w obszarze terenów zabudowy 
wielorodzinnej.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemców wraz ze sprzedażą 
udziału w gruncie w wysokości 
4991/341400, zgodnie z art. 34
ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020  r. poz. 1990 z późn.
zm.) oraz uchwałą nr 466/XI/2019 
Rady Miasta Lublin z dnia
21 listopada 2019 r.

149 435,01 zł,
w  tym:  1  836,07 zł jako  cena  sprzedaży  udziału
w  wysokości  4991/341400 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 uchwały nr 466/XI/2019
Rady Miasta Lublin płatną tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego można było 
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin.

2. Lokal mieszkalny
ul. Wyżynna 20 m. 79
pow. lokalu: 48,93 m²
pow. piwnicy: 5,71 m²
(obr. 27, ark. 4, dz. 65)
KW nr: LU1I/00115286/5
nr KW lokalu: 
LU1I/00319339/2

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 3 pokoi, 
kuchni, przedpokoju
i łazienki z wc

Na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin – część II 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 
1688/LV/2002 Rady Miasta Lublin
z dnia 26 września 2002 r.
(z późn. zm.) nieruchomość położona 
jest w obszarze:
M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemców wraz ze sprzedażą 
udziału w gruncie w wysokości 
5464/170197, zgodnie z art. 34
ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020  r. poz. 1990 z późn.
zm.) oraz uchwałą nr 466/XI/2019 
Rady Miasta Lublin z dnia
21 listopada 2019 r.

169 290,00 zł,
w tym:  17 037,68 zł jako cena sprzedaży udziału
w  wysokości  5464/170197 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 uchwały nr 466/XI/2019
Rady Miasta Lublin płatną tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego można było 
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin.
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3. Lokal mieszkalny
ul. Furmańska 9/11 m. 11
pow. lokalu: 30,70 m²
(obr. 34, ark. 1, dz. 22)
KW nr: LU1I/00041249/4

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z pokoju, 
kuchni, przedpokoju
i łazienki z wc

Brak obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, 
zatwierdzonego 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 nieruchomość znajduje się 
w obszarze terenów zabudowy 
śródmiejskiej.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemców wraz ze sprzedażą 
udziału w gruncie w wysokości 
3070/140711, zgodnie z art. 34
ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020  r. poz. 1990 z późn.
zm.) oraz uchwałą nr 466/XI/2019 
Rady Miasta Lublin z dnia
21 listopada 2019 r.

107 112,50 zł,
w  tym:  7  570,50 zł jako  cena  sprzedaży  udziału
w  wysokości  3070/140711 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 uchwały nr 466/XI/2019
Rady Miasta Lublin płatną tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego można było 
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin.

4. Lokal mieszkalny
ul. Lwowska 8 m. 54
pow. lokalu: 44,81 m²
(obr. 14, ark. 11, dz. 4/8)
KW nr: LU1I/00033182/7

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 3 pokoi, 
kuchni, przedpokoju
i łazienki z wc

Brak obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, 
zatwierdzonego 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 nieruchomość znajduje się 
w obszarze terenów zabudowy 
wielorodzinnej.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemców wraz ze sprzedażą 
udziału w gruncie w wysokości 
4481/304100, zgodnie z art. 34
ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020  r. poz. 1990 z późn.
zm.) oraz uchwałą nr 466/XI/2019 
Rady Miasta Lublin z dnia
21 listopada 2019 r.

132 715,00 zł,
w  tym:  3  366,47 zł jako  cena  sprzedaży  udziału
w  wysokości  4481/304100 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 uchwały nr 466/XI/2019
Rady Miasta Lublin płatną tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego można było 
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin.

5. Lokal mieszkalny
ul. Gospodarcza 24 m. 20
pow. lokalu: 45,16 m²
(obr. 37, ark. 10, dz. 34/9)
KW nr: LU1I/00031328/9

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 3 pokoi, 
kuchni, przedpokoju
i łazienki z wc

Na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin – część IV obejmującego 
wschodni obszar miasta 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 
628/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin
z dnia 17 marca 2005 r. nieruchomość 
położona jest w obszarze:
M2 – teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z podstawowym 
przeznaczeniem gruntów pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
wraz z usługami towarzyszącymi
o intensywności zabudowy netto
0,7 – 1,2 liczonej w granicach 
bilansowanego terenu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemców wraz ze sprzedażą 
udziału w gruncie w wysokości 
4516/231200, zgodnie z art. 34
ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020  r. poz. 1990 z późn.
zm.) oraz uchwałą nr 466/XI/2019 
Rady Miasta Lublin z dnia
21 listopada 2019 r.

127 490,01 zł,
w  tym:  3  050,36 zł jako  cena  sprzedaży  udziału
w  wysokości  4516/231200 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 uchwały nr 466/XI/2019
Rady Miasta Lublin płatną tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego można było 
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin.
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6. Lokal mieszkalny
ul. Czwartek 22 m. 16
pow. lokalu: 41,83 m²
(obr. 7, ark. 2, dz. 23/2)
KW nr: LU1I/00027440/9

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 2 pokoi, 
kuchni, przedpokoju
i łazienki z wc

Brak obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, 
zatwierdzonego 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 nieruchomość znajduje się 
w obszarze terenów zabudowy 
wielorodzinnej.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemców wraz ze sprzedażą 
udziału w gruncie w wysokości 
4183/206764, zgodnie z art. 34
ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020  r. poz. 1990 z późn.
zm.) oraz uchwałą nr 466/XI/2019 
Rady Miasta Lublin z dnia
21 listopada 2019 r.

135 327,50 zł,
w  tym:  1  821,96 zł jako  cena  sprzedaży  udziału
w  wysokości  4183/206764 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 uchwały nr 466/XI/2019
Rady Miasta Lublin płatną tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego można było 
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin.

7. Lokal mieszkalny
ul. Droga Męczenników 
Majdanka 42 m. 5
pow. lokalu: 34,13 m²
(obr. 19, ark. 10, dz. 1/20)
KW nr: LU1I/00103423/1

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 2 pokoi, 
kuchni, przedpokoju
i łazienki z wc

Brak obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, 
zatwierdzonego 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 nieruchomość znajduje się 
w obszarze terenów zabudowy 
wielorodzinnej.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemców wraz ze sprzedażą 
udziału w gruncie w wysokości 
3413/187700, zgodnie z art. 34
ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. 
zm.) oraz uchwałą nr 466/XI/2019 
Rady Miasta Lublin z dnia
21 listopada 2019 r.

105 022,50 zł,
w  tym:  1  982,89 zł jako  cena  sprzedaży  udziału
w  wysokości  3413/187700 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 uchwały nr 466/XI/2019
Rady Miasta Lublin płatną tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego można było 
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin.

8. Lokal mieszkalny
ul. Wiercieńskiego 7 m. 28
pow. lokalu: 40,66 m²
(obr. 29, ark. 3, dz. 5/3)
KW nr: LU1I/00030567/9

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 2 pokoi, 
kuchni, przedpokoju
i łazienki z wc

Brak obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, 
zatwierdzonego 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 nieruchomość znajduje się 
w obszarze terenów zabudowy 
wielorodzinnej.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemców wraz ze sprzedażą 
udziału w gruncie w wysokości 
4066/148600, zgodnie z art. 34
ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. 
zm.) oraz uchwałą nr 466/XI/2019 
Rady Miasta Lublin z dnia
21 listopada 2019 r.

136 895,00 zł,
w  tym:  2  633,92 zł jako  cena  sprzedaży  udziału
w  wysokości  4066/148600 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 uchwały nr 466/XI/2019
Rady Miasta Lublin płatną tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego można było 
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin.
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9. Lokal mieszkalny
ul. Odlewnicza 4 m. 39
pow. lokalu: 45,77 m²
(obr. 37, ark. 10, dz. 34/10)
KW nr: LU1I/00031361/2

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 3 pokoi, 
kuchni, 2 przedpokoi
i łazienki z wc

Na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin – część IV obejmującego 
wschodni obszar miasta zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta 
Lublin z dnia 17 marca 2005 r. 
nieruchomość położona jest w obszarze:
M2 – teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z podstawowym 
przeznaczeniem gruntów pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną wraz z 
usługami towarzyszącymi o 
intensywności zabudowy netto
0,7 – 1,2 liczonej w granicach 
bilansowanego terenu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemców wraz ze sprzedażą 
udziału w gruncie w wysokości 
4577/384000, zgodnie z art. 34
ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. 
zm.) oraz uchwałą nr 466/XI/2019 
Rady Miasta Lublin z dnia
21 listopada 2019 r.

130 625,00 zł,
w  tym:  2  485,01 zł jako  cena  sprzedaży  udziału
w  wysokości  4577/384000 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 uchwały nr 466/XI/2019
Rady Miasta Lublin płatną tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego można było 
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin.

10. Lokal mieszkalny
ul. Motorowa 1 m. 53
pow. lokalu: 38,00 m²
(obr. 37, ark. 8, dz. 3/15)
KW nr: LU1I/00094624/3

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z pokoju, 
kuchni, przedpokoju
i łazienki z wc

Na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin – część IV obejmującego 
wschodni obszar miasta zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta 
Lublin z dnia 17 marca 2005 r. 
nieruchomość położona jest w obszarze:
M2 – teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z podstawowym 
przeznaczeniem gruntów pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną wraz z 
usługami towarzyszącymi o 
intensywności zabudowy netto
0,7 – 1,2 liczonej w granicach 
bilansowanego terenu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemców wraz ze sprzedażą 
udziału w gruncie w wysokości 
3800/247228, zgodnie z art. 34
ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. 
zm.) oraz uchwałą nr 466/XI/2019 
Rady Miasta Lublin z dnia
21 listopada 2019 r.

108 680,01 zł,
w  tym:  2  448,44 zł jako  cena  sprzedaży  udziału
w  wysokości  3800/247228 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 uchwały nr 466/XI/2019
Rady Miasta Lublin płatną tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego można było 
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin.

11. Lokal mieszkalny
ul. Krańcowa 110 m. 21
pow. lokalu: 35,99 m²
(obr. 19, ark. 9, dz. 9/6)
KW nr: LU1I/00050087/6

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 2 pokoi, 
kuchni, przedpokoju
i łazienki z wc

Brak obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, 
zatwierdzonego 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 nieruchomość znajduje się 
w obszarze terenów zabudowy 
wielorodzinnej.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemców wraz ze sprzedażą 
udziału w gruncie w wysokości 
3599/319584, zgodnie z art. 34
ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. 
zm.) oraz uchwałą nr 466/XI/2019 
Rady Miasta Lublin z dnia
21 listopada 2019 r.

100 320,00 zł,
w  tym:  2  129,71 zł jako  cena  sprzedaży  udziału
w  wysokości  3599/319584 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 uchwały nr 466/XI/2019
Rady Miasta Lublin płatną tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego można było 
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin.
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12. Lokal mieszkalny
ul. Odlewnicza 2 m. 21
pow. lokalu: 45,40 m²
(obr. 37, ark. 10, dz. 34/22)
KW nr: LU1I/00034328/0

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 3 pokoi, 
kuchni, przedpokoju
i łazienki z wc

Na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin – część IV obejmującego 
wschodni obszar miasta zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta 
Lublin z dnia 17 marca 2005 r. 
nieruchomość położona jest w obszarze:
M2 – teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z podstawowym 
przeznaczeniem gruntów pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną wraz z 
usługami towarzyszącymi o 
intensywności zabudowy netto
0,7 – 1,2 liczonej w granicach 
bilansowanego terenu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemców wraz ze sprzedażą 
udziału w gruncie w wysokości 
4540/175700, zgodnie z art. 34
ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. 
zm.) oraz uchwałą nr 466/XI/2019 
Rady Miasta Lublin z dnia
21 listopada 2019 r.

132 192,50 zł,
w  tym:  2  462,02 zł jako  cena  sprzedaży  udziału
w  wysokości  4540/175700 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 uchwały nr 466/XI/2019
Rady Miasta Lublin płatną tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego można było 
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin.

13. Lokal mieszkalny
ul. Odlewnicza 2 m. 40
pow. lokalu: 44,66 m²
(obr. 37, ark. 10, dz. 34/22)
KW nr: LU1I/00034328/0

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 3 pokoi, 
kuchni, przedpokoju
i łazienki z wc

Na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin – część IV obejmującego 
wschodni obszar miasta zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta 
Lublin z dnia 17 marca 2005 r. 
nieruchomość położona jest w obszarze:
M2 – teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z podstawowym 
przeznaczeniem gruntów pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną wraz z 
usługami towarzyszącymi o 
intensywności zabudowy netto
0,7 – 1,2 liczonej w granicach 
bilansowanego terenu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemców wraz ze sprzedażą 
udziału w gruncie w wysokości 
4466/175700, zgodnie z art. 34
ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. 
zm.) oraz uchwałą nr 466/XI/2019 
Rady Miasta Lublin z dnia
21 listopada 2019 r.

124 355,00 zł,
w  tym:  2  421,79 zł jako  cena  sprzedaży  udziału
w  wysokości  4466/175700 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 uchwały nr 466/XI/2019
Rady Miasta Lublin płatną tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego można było 
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin.

14. Lokal mieszkalny
ul. Jezuicka 1/3 m. 13
pow. lokalu: 37,97 m²
pow. piwnicy: 7,03 m²
(obr. 34, ark. 2, dz. 119/8)
KW nr: LU1I/00291302/1

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 2 pokoi, 
kuchni, przedpokoju
i łazienki z wc

Brak obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, 
zatwierdzonego 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 nieruchomość znajduje się 
w obszarze terenów zabudowy 
śródmiejskiej.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemców wraz ze sprzedażą 
udziału w gruncie w wysokości 
4500/123815, zgodnie z art. 34
ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. 
zm.) oraz uchwałą nr 466/XI/2019 
Rady Miasta Lublin z dnia
21 listopada 2019 r.

129 580,01 zł,
w tym:  16 971,85 zł jako cena sprzedaży udziału
w  wysokości  4500/123815 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 uchwały nr 466/XI/2019
Rady Miasta Lublin płatną tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego można było 
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin.
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15. Lokal mieszkalny
ul. Samsonowicza 51A m. 62
pow. lokalu: 42,43 m²
pow. piwnicy: 3,12 m²
(obr. 43, ark. 24, dz. 129/43)
KW nr: LU1I/00345593/1

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 2 pokoi, 
kuchni, przedpokoju
i łazienki z wc

Brak obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, 
zatwierdzonego 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 nieruchomość znajduje się 
w obszarze terenów zabudowy 
wielorodzinnej.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemców wraz ze sprzedażą 
udziału w gruncie w wysokości 
4555/487330, zgodnie z art. 34
ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. 
zm.) oraz uchwałą nr 466/XI/2019 
Rady Miasta Lublin z dnia
21 listopada 2019 r.

147 582,50 zł,
w  tym:  8  218,31 zł jako  cena  sprzedaży  udziału
w  wysokości  4555/487330 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 uchwały nr 466/XI/2019
Rady Miasta Lublin płatną tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego można było 
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin.

16. Lokal mieszkalny
ul. Żelazna 20 m. 15
pow. lokalu: 62,50 m²
pow. piwnicy: 5,60 m²
(obr. 16, ark. 8, dz. 53/3, 53/7)
KW nr: LU1I/00188047/0

Lokal mieszkalny
w budynku 
wielomieszkaniowym,
składający się z 3 pokoi, 
kuchni, 2 przedpokoi, 
łazienki i wc

Brak obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, 
zatwierdzonego 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 nieruchomość znajduje się 
w obszarze terenów zabudowy 
wielorodzinnej/usługowej.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemców wraz ze sprzedażą 
udziału w gruncie w wysokości 
6810/89220, zgodnie z art. 34
ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020  r. poz. 1990 z późn.
zm.) oraz uchwałą nr 466/XI/2019 
Rady Miasta Lublin z dnia
21 listopada 2019 r.

164 587,50 zł,
w tym:  13 120,50 zł jako cena sprzedaży udziału
w wysokości 6810/89220 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 uchwały nr 466/XI/2019
Rady Miasta Lublin płatną tak, aby w dniu 
sporządzenia aktu notarialnego można było 
stwierdzić, że cała kwota znajduje się na rachunku 
Urzędu Miasta Lublin.

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.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni – od dnia 16 lipca 2021 roku do dnia 6 sierpnia 2021 roku.
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