
Uchwała Nr 967/XXXVI/2017
Rady Miasta Lublin

z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie nieodpłatnego obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) - 
Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na nieodpłatne obciążenie na rzecz Gminy Głusk reprezentowanej 

przez Wójta Gminy Głusk, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin, położonej 
w Gminie Głusk, oznaczonej jako działka nr 6/16 (obr. 0007 - Kalinówka, ark. 1), dla 
której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1S/00012191/9, służebnością przesyłu. 
Przebieg służebności o powierzchni zajętego terenu 37,2 m2 został wykazany na mapie 
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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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OZNACZENIA 

Proj. kan. sanit. grawitacyjna dn200 
na działce miejskiej nr 6/16 (dł. L=31,0m) 

Pas służebności o szer. 1,2m l --------
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Załącznik do uchwały 
nr 967/XXXVI/2017 
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 listopada 2017 r.
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