
Uchwała nr 120/X/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 26 maja 2011 r.

w  sprawie  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  zabudowanej 
nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 11. 

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.), 
art. 13  ust.  1,  art.  37  ust.  2  pkt  1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r. 
o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  102,  poz.  651 
z późn. zm.)  w związku z  art.  35  ust.  1  ustawy z  dnia  15  grudnia  2000 r. 
o spółdzielniach  mieszkaniowych  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  119,  poz.  1116 
z późn. zm.)  oraz  art.  68  ust.  1  pkt  9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r. 
o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  102,  poz.  651 
z późn. zm.)  w związku z  art.  35  ust.  3  ustawy z  dnia  15  grudnia  2000 r. 
o spółdzielniach  mieszkaniowych  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  119,  poz.  1116 
z późn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wyraża  się  zgodę  na  sprzedaż  w drodze  bezprzetargowej  na  rzecz 

Spółdzielni  Mieszkaniowej  „CENTRUM”  nieruchomości  zabudowanej 
stanowiącej  własność  Gminy  Lublin,  położonej  w  Lublinie  przy  ul. 
Nadbystrzyckiej 11, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 
69/6 o powierzchni 1640 m² objętej księgą wieczystą LU1I/00147656/3, 
wykazanej  w  załączniku  graficznym  stanowiącym  integralną  część 
niniejszej uchwały wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności 
budowli i  budynków  wzniesionych ze środków własnych Spółdzielni.

2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% od ceny 
sprzedaży nieruchomości opisanej w ust. 1 w związku z ustanowieniem 
odrębnej własności lokali.

§ 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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