
Uchwała nr 82/VIII/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 31 marca 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 (j.t. 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 82/VIII/2011

Rady Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2011 r.

Lp. Jednostka organiza-
cyjna – trwały zarząd-

ca

Wnioskodawca
(podmiot ubie-
gający się o po-

nowny najem 
lub dzierżawę)

Położenie nie-
ruchomości 
i oznaczenie 
w ewidencji 

gruntów

Opis, lokaliza-
cja i pow. 

przedmiotu 
najmu lub 
dzierżawy

Przeznacze-
nie

przedmiotu 
umowy

1 Szkoła Podstawowa nr 
34

ADK STUDIO
Paweł Cygan

ul. Kosmowskiej 
3
Obr. 5, 
ark. 2 
cz. dz. nr 7/5

pow. ogrodzenia 
szkoły
3m2

Tablica rekla-
mowa

2 Szkoła Podstawowa nr 
6
im. Romualda Traugut-
ta w Lublinie

Stowarzyszenie 
Absolwentów i 
Sympatyków 
Szkoły Podsta-
wowej nr 6 w Lu-
blinie

ul. Czwartaków 
11

Obr. 26, 
ark. 6, 
cz. dz. nr 4/1 

pomieszczenie
na niskim parte-
rze przy wejściu 
wschodnim 

11,5m2

Działalność 
statutowa 

3 Szkoła Podstawowa nr 
21
im. Królowej Jadwigi

Indywidualna 
Specjalistyczna 
Praktyka Lekar-
ska 
Hanna Andzelm 
Walkowska

ul. Zuchów 1

Obr. 26, 
ark. 4, 
cz. dz. nr 6/1

gabinet stoma-
tologiczny
zlokalizowany 
na parterze w 
budynku szkoły

26 m2

Gabinet sto-
matologiczny

4 III Liceum Ogólno-
kształcące
im. Unii Lubelskiej

Mariusz Salerek 
Discovery School

Pl. Wolności 4

Obr. 34,
ark.6
cz. dz. nr 17/1

4 sale lekcyjne 
na parterze w 
budynku szkoły

198,5 m2

Działalność 
edukacyjna

5 Gimnazjum nr 5
im. Króla Władysława 
Łokietka w Lublinie

Grupa Praktyka 
Lekarska „Sto-
matologia Szkol-
na” s.c. Buchaj-
czyk, Chról, Kar-
pińska, Maślanka

ul. Smyczkowa 
3

Obr. 6,
ark. 9
cz. dz. nr 2

gabinet stoma-
tologiczny wraz 
z wyposażeniem 
zlokalizowany w 
budynku szkoły 
w części obiek-
tów sportowych

15,39m2

Gabinet sto-
matologiczny
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Lp. Jednostka organiza-
cyjna – trwały zarząd-

ca

Wnioskodawca
(podmiot ubie-
gający się o po-

nowny najem 
lub dzierżawę)

Położenie nie-
ruchomości 
i oznaczenie 
w ewidencji 

gruntów

Opis, lokaliza-
cja i pow. 

przedmiotu 
najmu lub 
dzierżawy

Przeznacze-
nie

przedmiotu 
umowy

6 Gimnazjum nr 7
im. Jana Kochanow-
skiego

Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usłu-
gowe „RELAX” 
Sp. z o.o.

ul. Krasińskiego 
7

Obr. 21 
ark. 4, 
cz. dz. nr 8/1

pomieszczenie 
kuchenne zloka-
lizowane na par-
terze w budynku 
szkoły

42 m2

Prowadzenie 
stołówki 
szkolnej

7 V Liceum Ogólno-
kształcące
im. Marii Skłodowskiej 
-Curie w Lublinie

Profesja Cen-
trum Kształcenia 
Kadr sp. z o.o. 

ul. Lipowa 7

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

- 10 sal lekcyj-
nych,
zlokalizowanych 
w budynku 
szkoły w tym:
- 2 sale w kon-
dygnacji pod-
ziemnej
- 3 sale na wy-
sokim parterze
- 4 sale na I pię-
trze
- 1 sala na II 
piętrze

łącznie 500 m2

- Zajęcia dy-
daktyczne 

- jedna sala 
komputerowa 
na wysokim par-
terze

50 m2

- lokal (sutere-
na)
w budynku 
szkoły
40 m2

-praktyczna 
nauka zawo-
du kosme-
tyczki 

- pomieszczenie
stanowiące za-
plecze sali lek-
cyjnej zlokalizo-
wane w kondy-
gnacji podziem-
nej 
6,70 m2

-praktyczna 
nauka zawo-
du fotografa
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Lp. Jednostka organiza-
cyjna – trwały zarząd-

ca

Wnioskodawca
(podmiot ubie-
gający się o po-

nowny najem 
lub dzierżawę)

Położenie nie-
ruchomości 
i oznaczenie 
w ewidencji 

gruntów

Opis, lokaliza-
cja i pow. 

przedmiotu 
najmu lub 
dzierżawy

Przeznacze-
nie

przedmiotu 
umowy

8 Przedszkole nr 75
w Lublinie

Dariusz Marek 
Bocheński, Spe-
cjalistyczna Prak-
tyka Lekarska

ul. Żelazowej 
Woli 24

Obr. 6,
ark. 8,
cz. dz. 8

lokal na parterze 
w budynku 
przedszkola

13,2 m2

Gabinet le-
karski
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