
Uchwała Nr 418/XVI/2016
Rady Miasta Lublin

z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Lublin oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem

św. Jana Kantego z siedzibą w Lublinie położonych przy ul. Berylowej 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. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) - 
Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych, polegającej na 
przeniesieniu przez Gminę Lublin na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem 
św. Jana Kantego z siedzibą w Lublinie prawa własności części działek nr 48/8, nr 49/6
i nr 50/6 (obr. 70 - Węglinek, ark. 4) położonych w Lublinie przy ul. Berylowej, 
wchodzących w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie 
prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00332983/8, we wstępnym projekcie podziału 
oznaczonych jako: działka nr 48/12 o pow. ok. 0,0094 ha, działka 49/8 o pow. ok. 0,1828 
ha i działka nr 50/8 o pow. ok. 0,1779 ha, przedstawionych na załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały, w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Lublin przez Parafię Rzymsko-
Katolicką pod wezwaniem św. Jana Kantego z siedzibą w Lublinie prawa własności działki 
nr 48/9 o pow. 0,1183 ha, działki 49/7 o pow. 0,1719 ha,  działki nr 50/7 o pow. 0,1686 ha 
(obr. 70 - Węglinek, ark. 4), położonych w pobliżu ul. Berylowej, wchodzących w skład 
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę 
wieczystą nr LU1I/00331165/1, przedstawionych na załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2
Zamiana nastąpi za dopłatą w przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 418/XVI/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 10 marca 2016 r.

Wstępny projekt podziału działek nr 48/8, 49/6, 50/6
Skala 1:500, Nom. prawna LU1I/00332983

Województwo: lubelskie, Powiat: m. Lublin, Jednostka ewid.: 066301_1 Lublin
Obręb ewid.: 0070 Węglinek, działki nr 48/8b, 49/6, 50/6
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 418/XVI/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 10 marca 2016 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr 418/XVI/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 10 marca 2016 r.
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