
Uchwała nr 101/IX/2011
Rady Miasta  Lublin

z dnia 21 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub 
dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
i art.  43  ust.  2  pkt  3  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 trwałym zarządcom wymienionym w załączniku 
nr 1 do niniejszej uchwały na oddanie w najem lub dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym  na  czas  oznaczony  do  3  lat  części  nieruchomości 
stanowiących  własność  Gminy  Lublin  na  rzecz  dotychczasowych 
najemców  lub  dzierżawców  zgodnie  z  tym  załącznikiem  będącym 
integralną częścią 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
do uchwały nr 101/IX/2011

Rady Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2011 r.

Lp. Jednostka organi-
zacyjna – trwały 

zarządca

Wnioskodawca
(podmiot ubiega-
jący się o ponow-

ny najem lub 
dzierżawę)

Położenie nieru-
chomości 

i oznaczenie 
w ewidencji 

gruntów

Opis, lokalizacja i 
pow. przedmiotu 

najmu lub dzierża-
wy

Przeznaczenie
przedmiotu umowy

1 2 3 4 5

1 V Liceum Ogólno-
kształcące im. 
Marii Skłodow-
skiej-Curie w Lu-
blinie

Firma POL-CA-
FE s.c Janusz 
Cajka, Bogusław 
Szacoń, Zygmunt 
Szukiewicz z sie-
dzibą ul. Do 
Dysa 1 20-149 
Lublin

ul. Lipowa 7

Obr. 41,
ark. 3 ,
dz. nr 15

Część korytarza 
na parterze budyn-
ku szkoły

pow. 0,65m2

Automat samo-
sprzedający produk-
ty spożywcze

2 VI Liceum Ogól-
nokształcące im. 
Hugona Kołłątaja 
w Lublinie

Firma „KOKOS” 
Bogumiła Wą-
tróbka, 
ul.Wyżynna16/51
20-560 Lublin

ul. Mickiewicza 
36

Obr. 9
ark. 5
dz. nr 94

Pomieszczenie na 
parterze szkoły 

pow. 16m2

Barek szkolny dla 
uczniów i pracowni-
ków szkoły

3 Gimnazjum nr 9 
w Lublinie
ul. Lipowa 25

Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usłu-
gowe „RELAX” 
Sp. z o.o 
ul. Przyjaźni 14
20-314 Lublin 

ul. Lipowa 25

obr. 36
ark. 6
dz. nr 35

Pomieszczenia 
kuchni z urządze-
niami i wyposaże-
niem na parterze 
budynku z oddziel-
nym wejściem od 
strony boiska 
szkolnego
pow. 41m2

Pomieszczenia 
kuchni przeznaczo-
ne do wydawania 
obiadów dla 
uczniów i pracowni-
ków szkoły

4 Gimnazjum nr 17 
w Lublinie
ul. Maszynowa 2

P.H.U. „RELAX”
ul. Przyjaźni 17
20-314 Lublin

ul. Maszynowa 
2

obr. 37
ark. 10
dz. nr 15

Lokal na parterze- 
pomieszczenie 
stołówki szkolnej 
plus blok żywienio-
wy

pow. 110,49m2

Codzienne dożywia-
nie uczniów w 
godz.7.00-15.00 z 
wyłączeniem mie-
sięcy wakacyjnych
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