
Uchwała Nr 1190/XLV/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Kunickiego
i ul. Nowy Świat w Lublinie

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, 
art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co 
następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na czas 

oznaczony - 10 lat, na rzecz Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie, 
zabudowanej nieruchomości Gminy Lublin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 2/100 (obr. 10, ark. 5, KW LU1I/00326444/3) położonej w Lublinie przy 
ul. Kunickiego 35/ul. Nowy Świat 1 o pow. 0,5452 ha oraz nieruchomości 
stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy 
Lublin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 2/25 o pow. 0,0340 ha, dz. 
nr 2/26 o pow. 0,0087 ha, dz. nr 2/27 o pow. 0,0020 ha, dz. nr 2/28 o pow. 0,0426 
ha (obr. 10, ark. 5, KW LU1I/00290527/7) położone w Lublinie przy ul. Kunickiego 
35, dz. nr 2/76 o pow. 0,0152 ha, dz. nr 2/98 o pow. 0,0263 ha (obr. 10, ark. 5, 
KW LU1I/00290527/7) położone w Lublinie przy ul. Nowy Świat, zaznaczonych 
na załączniku graficznym będącym integralną częścią niniejszej uchwały, 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej określonej w statucie 
instytucji.

§ 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 graficzny
do uchwały nr 1190/XLV/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 października 2014 r.
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