
Uchwała Nr 1109/XLII/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej  
położonej w Lublinie przy ul. Budowlanej oraz przy ul. Ciepłowniczej na rzecz 

użytkownika wieczystego

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.) w związku z art. 13 ust. 1, 
art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 j.t.) - Rada Miasta Lublin uchwala,
co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika 

wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działki:
- dz. nr 78 (obr. 43, ark. 14) przy ul. Budowlanej 19,
- dz. nr 71 (obr. 43, ark. 13) przy ul. Budowlanej 30,
- dz. nr 72 (obr. 43, ark. 13) przy ul. Budowlanej 26,
- dz. nr 77/10 (obr. 43, ark. 14) przy ul. Budowlanej,
- dz. nr 19/2 (obr. 43, ark. 15) przy ul. Budowlanej 15,
- dz. nr 28 (obr. 43, ark. 15) przy ul. Budowlanej 17,
- dz. nr 29 (obr. 43, ark. 15) przy ul. Budowlanej 17a,
- dz. nr 21/4 (obr. 43, ark. 15) w pobl. ul. Ciepłowniczej,
- dz. nr 21/7 (obr. 43, ark. 15) w pobl. ul. Ciepłowniczej,
o łącznej powierzchni 14,3295 ha, dla  której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie 
prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00123963/4, na rzecz użytkownika wieczystego 
SIPMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, oznaczonej na załączniku mapowym nr 1.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
z up. Przewodniczącego Rady Miasta 

Lublin

Zbigniew Targoński
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 1109/XLII/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2014 r.
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