Uchwała Nr 971/XXXVI/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu)
do Spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „NOWY DOM”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147,
z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 uchwały nr 190/XIII/2007 Rady Miasta
Lublin z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania
i zbywania udziałów lub akcji spółek handlowych przez Prezydenta Miasta Lublin
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 176, poz. 3132 z dnia 4 grudnia 2007 r.) - Rada Miasta Lublin
uchwala, co następuje:
§1
1. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę Lublin wkładu niepieniężnego (aportu)
do Spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, poprzez przeniesienie na Spółkę własności
nieruchomości oznaczonej według wstępnego planu podziału, jako działka numer 184/5
o powierzchni około 0,7100 ha, która powstanie z podziału działki położonej w Lublinie
w pobliżu ul. Składowej 24 {ul. Łęczyńska 42, ul. Zgodna 9} oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka numer 184/2 (obręb 2 - Bronowice, arkusz 2) o łącznej powierzchni
1,1791 ha.
2. Wstępny projekt podziału nieruchomości zawiera załącznik nr 1 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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Załącznik nr 1
do uchwały nr 971/XXXVI/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 listopada 2017 r.
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