
Projekt

z dnia 28 lutego 2014 r.
DRUK NR 1255-1

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

z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie darowizny na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości położonej 
w Lublinie przy ul. Gospodarczej 1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Miasta 
Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1 
Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Lublin oznaczonej jako działka nr 39/2 o pow. 1,7128 ha (obr. 37 - 
Tatary, ark. 9) położonej w Lublinie przy ul. Gospodarczej 1 - oznaczonej we wstępnym 
projekcie podziału  jako działka nr 39/4 o pow. ok. 0,6556 ha, dla której Sąd Rejonowy 
Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą 
nr LU1I/00117185/1 - z przeznaczeniem pod budowę komisariatu policji, przedstawionej 
na załącznikach graficznych 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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Uzasadnienie

Gmina Lublin jest właścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka nr 39/2
o powierzchni 1,7128 ha (obr. 37 - Tatary, ark. 9) położonej w Lublinie przy
ul. Gospodarczej 1, dla której Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00117185/1.

Część nieruchomości o powierzchni około 0,3900 ha jest przedmiotem dzierżawy
z przeznaczeniem na plac manewrowy do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy.
Umowa dzierżawy została zawarta do dnia 14.12.2039 r. Ponadto, część działki nr 39/2
o powierzchni około 0,0010 ha jest przedmiotem dzierżawy z przeznaczeniem pod kiosk
handlowy - umowa została zawarta do dnia 31.01.2018 r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 39/2
położona jest w obszarach terenów usług komercyjnych, terenów tras komunikacyjnych oraz
terenów komunikacji pieszej. Stąd też, przed dokonaniem darowizny na rzecz Skarbu
Państwa z przeznaczeniem pod budowę komisariatu, niezbędny jest jej podział geodezyjny.
Obecnie trwa postępowanie zmierzające do dokonania podziału przedmiotowej
nieruchomości.

Budowa komisariatu w tym rejonie miasta pozwoli na zapewnienie właściwych warunków
służby funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Mając na uwadze, że dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa umożliwi Policji
zabezpieczenie jej potrzeb lokalowych, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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