
Uchwała Nr 1007/XXXIX/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 975/XXXVIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 lutego 
2014 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących 

mieszkaniowy zasób Gminy Lublin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a), art. 40 ust.1 i 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz 
art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a, ust. 1b 
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
W uchwale nr  975/XXXVIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 lutego 2014 roku 

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy 
Lublin wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 w ust. 2 pkt 10 po wyrazach „z zastrzeżeniem” wyraz „pkt 3.” zastępuje się 

wyrazem „ust. 3.”; 
2) w § 1 ust. 2 pkt 10 po wyrazie „ust. 3.” likwiduje się kropkę i dodaje wyraz „i ust. 4.”; 
3) w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych, 

o których mowa w ust. 2 pkt 10 na rzecz dużych rodzin zamieszkujących pod wspólnym 
adresem na terenie Miasta Lublin, składających się z rodziców / rodzica, posiadających 
na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do 
ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś 
w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod 
opieką rodzica, do ustalenia ceny sprzedaży stosuje się zasady określone w § 4. 
Status rodziny wielodzietnej określa się na dzień złożenia wniosku o wykup lokalu 
mieszkalnego.”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

 
z up. Przewodniczącego Rady 

Miasta Lublin

Zbigniew Targoński
Wiceprzewodniczący Rady  

Miasta Lublin

Id: A2C52747-4D92-4B85-BB61-AEAFC1BED388. Podpisany Strona 1 z 1




