
Projekt

z dnia 28 lutego 2014 r.
DRUK NR 1254-1

Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Lublin

z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy Alei Warszawskiej i ul. 

Agronomicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 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
1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin będącej w użytkowaniu 
wieczystym Karczmy Lubelskiej Spółka z o. o. z siedzibą w Lublinie położonej 
w Lublinie przy Alei Warszawskiej i ul. Agronomicznej, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działki o numerach: 22/3 o pow. 0,0200 ha i 22/4 o pow. 0,0204 ha (obręb 33 – 
Sławin – Helenów) utworzonych w wyniku zatwierdzenia z urzędu decyzją Prezydenta 
Miasta Lublin GD-GD-II.6831.124.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. podziału 
nieruchomości położonej w Lublinie przy Alei Warszawskiej 96 a, oznaczonej 
w ewidencji gruntów Gminy Lublin jako działka nr 22/1 (obręb 33 – Sławin - Helenów) 
posiadającej urządzoną księgę wieczystą LU1I/00188611/5. 

2. Rozwiązanie prawa nastąpi za porozumieniem stron, zgodnie z wnioskiem użytkownika 
wieczystego - Karczmy Lubelskiej Spółka z o. o. z siedzibą w Lublinie.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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Uzasadnienie

Decyzją znak GD-GD-II.6831.124.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Prezydent
Miasta Lublin zatwierdził z urzędu podział nieruchomości położonej w Lublinie
przy Alei Warszawskiej 96 a, oznaczonej w ewidencji gruntów Gminy Lublin jako
działka nr 22/1 (obręb 33 – Sławin – Helenów) posiadającej urządzoną księgę
wieczystą LU1I/00188611/5 w ten sposób, że z działki nr 22/1 o pow. 0,1165 ha
zostały utworzone działki nr 22/3 o pow. 0,0200 ha, 22/4 o pow. 0,0204 ha i 22/5
o pow. 0,0761 ha. W nawiązaniu do uzgodnień z użytkownikiem wieczystym
Karczma Lubelska Spółka z o. o. z siedzibą w Lublinie wnioskiem z dnia 25 lutego
2014 r. wystąpiła z wnioskiem o rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego
co do działek 22/3 i 22/4.

Z uwagi na fakt, że przeniesienie prawa na rzecz Gminy Lublin ma charakter
nieodpłatny, a utworzone działki zgodnie z wykazem zmian gruntowych zostały
sklasyfikowane jako drogi zasadne jest podjęcie uchwały umożliwiającej zawarcia
umowy celem rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego w odniesieniu
do działek 22/3 i 22/4.
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