
Uchwała Nr 984/XXXVIII/2017
Rady Miasta Lublin

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Lublin oraz osoby fizycznej położonych w Lublinie 

w pobl. ul. Klemensa Junoszy oraz ul. Klemensa Junoszy 17

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, z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 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 dokonanie zamiany części nieruchomości gruntowych, polegającej 
na przeniesieniu przez Gminę Lublin na rzecz osoby fizycznej prawa własności działki 
nr 64/1 o powierzchni 0,0125 ha (obr. 26 - Rury Brygidkowskie, ark. 1) położonej 
w Lublinie w pobl. ul. Klemensa Junoszy wchodzącej w skład nieruchomości, dla której 
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00173633/7, 
w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Lublin przez osobę fizyczną prawa własności 
działki nr 63/3 o powierzchni 0,0025 ha (obr. 26 - Rury Brygidkowskie, ark. 1) położonej 
w Lublinie przy ul. Klemensa Junoszy 17 wchodzącej w skład nieruchomości, dla której 
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr -------/--------------/---, 
przedstawionych na załączniku graficznym 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.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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Załącznik graficzny
do uchwały nr 984/XXXVIII/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2017 r.

MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW

działka nr 64/1 (obr. 26, ark. 1)
działka nr 63/3 (obr. 26, ark. 1)
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