
Projekt

z dnia  7 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w najem części 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Niecałej 

14 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) – Rada 
Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę trwałemu zarządcy - Miejskiemu Urzędowi Pracy w Lublinie na 
oddanie w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lublin, położonej przy ul. Niecałej 14 w Lublinie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
jako dz. nr 7 (obr. 36, ark. 2) o pow. około 0,744 m2, zaznaczonej na załączniku graficznym 
będącym integralną częścią niniejszej uchwały na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 
Niecałej 18 w Lublinie z przeznaczeniem na umieszczenie termomodernizacji budynku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Dyrektor Wydziału 

Radca Prawny 

Prezydent Miasta Lublin 

Przewodniczący Rady 
Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Uzasadnienie
Miejski Urząd Pracy w Lublinie zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie w najem 
części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin, położonej przy ul. Niecałej 14 
w Lublinie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 7 (obr. 36, ark. 2) o pow. 
około 0,744 m2 na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niecałej 18 w Lublinie 
z przeznaczeniem na umieszczenie termomodernizacji budynku. Rusztowania na czas robót 
zostaną ustawione na powierzchni 5 m2 na terenie będącym przedmiotem umowy dzierżawy 
z dnia 19.09.2012 r. zawartej pomiedzy Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie a Wspólnotą 
Mieszkaniową przy ul. Niecałej 18 w Lublinie z przeznaczeniem na zieleń przydomową. 
Nieruchomość zlokalizowana w Lublinie przy ul. Niecałej 14 decyzją Prezydenta Miasta Lublin 
znak: GM-DN-II.6844.191.2011 została oddana w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Urzędu 
Pracy w Lublinie na czas nieoznaczony. Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 
jednostka organizacyjna ma prawo do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę 
albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda 
jest wymagana również w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony 
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Biorąc pod uwagę 
powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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