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Uchwała Nr 155/XI/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie ustanowienia na rzecz Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie prawa nieodpłatnego 
użytkowania lokali użytkowych usytuowanych w budynkach położonych 

w Lublinie przy al. Tysiąclecia 5 oraz przy ul. Karłowicza 1. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) oraz w związku z art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.) - 
Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1
Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz Ośrodka Leczenia Uzależnień 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie na okres 10 lat 
prawa nieodpłatnego użytkowania lokalu użytkowego o powierzchni 114,03 
m2 usytuowanego na parterze w budynku znajdującym się na nieruchomości 
położonej w Lublinie przy al. Tysiąclecia 5, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka nr 23 o powierzchni 432 m2 (obr. 34 – Stare Miasto, ark. 1), 
dla której Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr 
LU1I/00030797/0 oraz lokalu użytkowego o powierzchni 574,70 m2 usytuowanego na 
parterze oraz na pierwszym piętrze w budynku znajdującym się na nieruchomości 
położonej w Lublinie przy ul. Karłowicza 1, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka nr 37/1 o powierzchni 676 m2 (obr. 36 – Śródmieście, ark. 5), 
dla której Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr 
LU1I/00032256/0 – z przeznaczeniem na prowadzenie niezarobkowej działalności 
statutowej. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk




