
Projekt

z dnia .......................                                          
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2006 r. 
w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin i przyznania 

pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu tych lokali 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art 13 ust. 1, art. 34 
ust. 6, art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad 

sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin i przyznania pierwszeństwa 

najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu tych lokali (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2006 r. nr 87 

poz. 1557 z późn.zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

w § 3 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

"6) znajdujące się w budynkach położonych na nieruchomościach przeznaczonych do wniesienia 

aportem do spółek handlowych Gminy Lublin." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk



Uzasadnienie

Zmiana uchwały Nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad 
sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin i przyznania pierwszeństwa 
najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu tych lokali umożliwi wnoszenie przez Gminę wkładów 
niepieniężnych (aportów) w postaci nieruchomości, w których znajdują się lokale użytkowe, do spółek 
w zamian za obejmowane udziały. 


	
	



