
Uchwała Nr 410/XV/2016
Rady Miasta Lublin

z dnia 11 lutego 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie 
przy ul. Garbarskiej 12/ul. Długiej 11 na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Charisma” 

w Lublinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 10 i art. 68 ust. 1 pkt 2 i 6 i art. 68 ust. 
1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) - 
Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Charisma”

w Lublinie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lublin, oznaczonej jako działka 
nr 6/8 (obr. 16 - Kośminek, ark. 1), o pow. 0,0831 ha, położonej w Lublinie przy ul. Garbarskiej 12/
ul. Długiej 11, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą
nr LU1I/00027998/5, oznaczonej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchyla się uchwałę nr 974/XXXVIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie 

sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Garbarskiej 12/ul. Długiej 11.

§ 3
Ustala się warunki do udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości, tj.:

1) złożenie przez Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Charisma” w Lublinie wniosku o udzielenie 
bonifikaty w terminie 14 dni od podjęcia niniejszej uchwały;

2) zawarcie umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego w terminie do dnia 2 
listopada 2016 r.

§ 4
Udziela się bonifikaty od ceny nieruchomości w wysokości 90%.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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Załącznik graficzny
do uchwały nr 410/XV/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 11 lutego 2016 r.
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