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OR-ZU-II.0003.1.306.2018 Lublin, dnia 8 listopada 2018 r.

Pani Anna Ryfka

Radna Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana Piotra Kowalczyka

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.301.2018

Odpowiadając  na interpelację  Pani  Radnej  z  dnia  23  października  2018  roku
w sprawie  oddzielenia  terenu  zielonego  od  Przedszkola  nr  77  w  Lublinie,  w  celu
inwestycji i wykonania miejsca rekreacji, uprzejmie wyjaśniam jak niżej.

Nieruchomość  której  dotyczy  zapytanie  położona  jest  przy  ul.  Radości  8
w Lublinie  i  obejmuje  działkę  o  nr  ewid.  29  (obr.  30,  ark.  7).  Przedmiotowy teren
oddany  jest  w  trwały  zarząd  Przedszkolu  nr  77  w  Lublinie  na  podstawie  decyzji
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 5 września 2005 r. Jak wynika z wpisów w ewidencji
gruntów  i  budynków,  omawiana  działka  zajmuje  obszar  0,9257  ha,  na  którym
znajduje się  kompleks  czterech  połączonych  ze  sobą  funkcjonalnie  budynków.
Przy ul. Radości 8 w Lublinie swoją siedzibę ma również Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna  nr  2.  Zgodnie  z  obowiązującym  miejscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość ta przeznaczona została na tereny
usług publicznych.

Ewentualne postępowanie w sprawie podziału nieruchomości w celu wydzielenia
terenu zielonego położonego w południowej jej części wymaga uzyskania pozytywnej
opinii  Przedszkola  nr  77  w  Lublinie  jako  głównego  dysponenta  tego  terenu
w porozumieniu  z  Wydziałem  Oświaty  i  Wychowania  Urzędu  Miasta  Lublin
wykonującego  zadania  organu  prowadzącego  jednostkę  oświatową.  W  przypadku
zajęcia przez trwałego zarządcę stanowiska, że część działki objęta interpelacją jest
faktycznie  zbędna  na  cele  statutowe  Przedszkola  nr  77  w  Lublinie,  rozważona
zostanie możliwość rozpoczęcia procedury podziałowej. 

Podział nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy o gospodarce
nieruchomościami, przy czym musi on pozostawać w zgodzie z ustaleniami zawartymi
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto realizacja zadania
inwestycyjnego  wymaga  pozyskania  źródeł  finansowania,  poprzez  zabezpieczenie
środków finansowych w budżecie miasta.
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Mając na uwadze powyższe, wystąpię do Dyrektora Przedszkola nr 77 w Lublinie
o przedstawienie  opinii  o  możliwości  podziału  zajmowanej  przez  Przedszkole
nieruchomości w jej południowej części, z uwzględnieniem informacji w jakim zakresie
teren  ten  wykorzystywany  jest  do  realizacji  zadań  statutowych  Przedszkola
oraz istnienia ewentualnych zamierzeń inwestycyjnych w przyszłości.

Zastępca Prezydenta
Miasta Lublin

/-/ Artur Szymczyk
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