
Projekt

z dnia  6 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Lublin położonej przy ul. Mackiewicza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 

z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1 
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Haliny i Włodzimierza 

Chrzanowskich projektowanej działki nr 20/7 o powierzchni ok. 0,0046 ha, a oznaczonej we 
wstępnym projekcie podziału stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wchodzącej 
w skład działki ewidencyjnej nr 20/1, położonej w Lublinie przy ul. Mackiewicza (obręb 18 - 
Lemszczyzna, arkusz mapy 7) o powierzchni 0,0110 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin - 
Zachód prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00319828/7 - celem poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 20/3 stanowiącej własność Haliny 
i Włodzimierza Chrzanowskich. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Dyrektor Wydziału 

Radca Prawny 

Prezydent Miasta Lublin 

Przewodniczący Rady 
Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Uzasadnienie
Gmina Lublin jest właścicielem nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Mackiewicza 
oznaczonej jako działka nr 20/1 (obręb 18 - Lemszczyzna, arkusz mapy 7). Państwo Halina 
i Włodzimierz Chrzanowscy zwrócili się z wnioskiem o wykup części przedmiotowego gruntu 
w celu polepszenia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej oznaczonej numerem 20/3 
(obręb 18 - Lemszczyzna, arkusz mapy 7), której są właścicielami. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar, na którym położona jest nieruchomość 
będąca przedmiotem niniejszej uchwały przewiduje dwie funkcje działki: M3 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej (wielo- i jednorodzinnej) oraz KDL-G - tereny dróg lokalnych, gminnych. Z uwagi 
na powyższe, zasadnym jest dokonanie podziału geodezyjnego tej nieruchomości i oddzielenie 
części przeznaczonej pod projektowaną ulicę oraz dołączenie części przeznaczonej pod M3 - 
oznaczonej we wstępnym projekcie podziału jako działka nr 20/7 o powierzchni ok. 0,0046 ha 
do sąsiedniej nieruchomości o tożsamej funkcji. Powyższe stanowisko wynika z Postanowienia 
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28.09.2012 r. znak: AB-LA-III.6724.2.342.2012 w sprawie opinii 
o możliwości podziału działki nr 20/1. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na racjonalne 
wykorzystanie gruntu Gminy Lublin. 
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