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Uchwała Nr 121/X/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7- 9 

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 ze zm.) w zw. z art. 20 
pkt 2), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) - Rada Miasta Lublin 
uchwala, co następuje: 

§ 1
1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Lublin od Daewoo Motor Polska Sp. 

z o.o. w upadłości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 
zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, uregulowanej w księdze 
wieczystej KW Nr LU1I/00111618/4, położonej w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7-
9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: a) nr 1/22 o powierzchni 0,0279 
ha (obr. 13, ark. 7), b) nr 1/60 o powierzchni 0,3284 ha (obr. 13, ark. 7), c) nr 1/24 
o powierzchni 0,0348 ha (obr. 13, ark. 8), d) nr 1/75 o powierzchni 0,0072 ha (obr. 
13, ark. 9), e) nr 1/133 o powierzchni 0,8879 ha (obr. 13, ark. 9), f) nr 1/170 
o powierzchni 0,4181 ha (obr. 13, ark. 9). 

2. Wyraża się zgodę na nabycie od Daewoo Motor Polska Sp. z o.o. w upadłości na 
rzecz Gminy Lublin, prawa własności składników masy upadłości w postaci 
wodociągu, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ciągów 
komunikacyjnych znajdujących się na obszarze objętym działalnością syndyka 
przy ul. Mełgiewskiej 7-9. 

§ 2
Nabycie następuje w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel 

w budżecie Gminy Lublin. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk


