Uchwała Nr 535/XX/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej
tytułem odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną ul. Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego 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 2016 r. poz. 446), art. 131 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1774, ze zm.) w związku z art. 12 ust. 4f i ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.) - Rada Miasta Lublin
uchwala, co następuje:
§1
1. Wyraża się zgodę na przyznanie Państwu W------------------ i H--------małżonkom C----------------- nieruchomości zamiennej, stanowiącej własność
Gminy Lublin, położonej w Lublinie przy ul. Tadeusza Szeligowskiego,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 35/2
o powierzchni 0,0545 ha (obręb 0018 - Lemszczyzna, arkusz 14), objętej
księgą wieczystą LU1I /00192185/0.
2. Przeniesienie prawa własności nieruchomości opisanej w ust. 1 nastąpi w
ramach odszkodowania za przejętą na rzecz Gminy Lublin działkę nr 32/19
o powierzchni 0,0449 ha (obręb 0018 - Lemszczyzna, arkusz 14), na
podstawie decyzji Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 września 2013 r. Nr
1160/13 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - drogi gminnej na
odcinku od ul. Witolda Chodźki do ul. Tadeusza Szeligowskiego łącznie ze
skrzyżowaniem.g
§2
Różnica pomiędzy wartością nieruchomości zamiennej, a wartością odszkodowania ustalonego z tytułu przejęcia na własność Gminy Lublin działki nr 32/19
zostanie wyrównana przez dopłatę pieniężną.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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