
Uchwała Nr 1186/XLV/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia przez Gminę Lublin darowizny lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Lublinie

przy ul. Sowińskiego 7 i ul. Sowińskiego 8

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 
518 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 150) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Lublin darowizny lokali 

mieszkalnych położonych w Lublinie przy ul. Sowińskiego 7 i przy ul. Sowińskiego 
8 stanowiących własność Skarbu Państwa, opisanych poniżej:
1) lokal nr 47 usytuowany w budynku przy ul. Sowińskiego 7, któremu odpowiada 

udział wynoszący 3338/201700 części w prawie użytkowania wieczystego 
działki nr 19/6 o pow. 0,0542 ha (obr. 26, ark. 7) i prawie własności budynku 
mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z takim samym 
udziałem w częściach wspólnych budynku nie służących wyłącznie do użytku 
właścicieli poszczególnych lokali,

2) lokal nr 30 usytuowany w budynku przy ul. Sowińskiego 8, któremu odpowiada 
udział wynoszący 4959/220100 części w prawie użytkowania wieczystego 
działki nr 41/1 o pow. 0,0806 ha (obr. 26, ark. 7) i prawie własności budynku 
mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z takim samym 
udziałem w częściach wspólnych budynku nie służących wyłącznie do użytku 
właścicieli poszczególnych lokali,
- w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Gminy Lublin.

§ 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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