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Uchwała Nr 321/XVII/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 19 stycznia 2012 r.

w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
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 2001r. Nr  142,  poz.  1591  z późn.  zm.) 
i art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  r. o gospodarce 
nieruchomościami  (j.t. Dz. U.  z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.  zm.)   Rada 
Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 

nieprzekraczający 5 lat  nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin, 
określonych w załączniku  będącym  integralną  częścią  niniejszej  uchwały,  na 
rzecz wymienionych w tym załączniku dotychczasowych dzierżawców,  którzy 
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat wnioskują o zawarcie kolejnej 
umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 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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		1

		Wiesława

Domagała

		obr. 19

ark. 9

cz. dz. nr 13/15

KW 146029





		10

		ul. Puchacza

		kiosk handlowy

		Pismo AB-LA-I.7327.7.337.2011 

z dnia 06.12.2011 r. pozytywnie opiniujące możliwość dalszego funkcjonowania kiosku na przedmiotowym gruncie.

Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasła z dniem 31.12.2011 r. 



		2

		Małgorzata

Popławska

		obr. 19

ark. 9

cz. dz. 

nr 14/15

KW 146377

		10

		ul. Krańcowa

		kiosk handlowy

		Pismo ABU.LA.I.1.7323V-2874/08 

z dnia 02.12.2008 r. pozytywnie opiniujące możliwość dalszego funkcjonowania kiosku na przedmiotowym gruncie.

Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasła z dniem 31.12.2011 r. 



		3

		Franciszka Mazur-Oworuszko

Jan Oworuszko

		obr. 26

ark. 4

cz. dz. nr 5/6

KW 151630

		40

		ul. Popiełuszki

		kiosk handlowy

		Pismo AB-LA-I-7327.2.335.2011 

z dnia 16.11.2011 r. pozytywnie opiniujące możliwość dalszego funkcjonowania kiosku na przedmiotowym gruncie.

Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasła z dniem 31.12.2011 r. 



		4

		Elżbieta Durakiewicz

		obr. 19 

ark.10 

cz. dz. nr 9/2

KW 206184

		10

		ul. Pogodna

		kiosk handlowy

		Pismo ABU.LA.I.7.7323-2849/08

z dnia 28.11.2008 r. pozytywnie opiniujące możliwość dalszego funkcjonowania kiosku na przedmiotowym gruncie.

Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasła z dniem 31.12.2011 r. 
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		Eliza Dębska

Henryk Dębski

		obr. 2 

ark.6

cz. dz. nr 107

KW 128316

		10

		ul. Fabryczna

		kiosk handlowy

		Pismo AB-LA-I-7327.9.343.2011 

z dnia 19.12.2011 r. pozytywnie opiniujące możliwość dalszego funkcjonowania kiosku na przedmiotowym gruncie.

Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasła z dniem 31.12.2011 r.



		6

		Emilia Pawelec

		obr. 9 

ark. 1

cz. dz.

nr 31/11

KW

LU1I/00095990/6

		30

		ul. Kunickiego

		kiosk handlowy

		Pismo ABU.LA.I.3.7332O-1878/08 

z dnia 14.08.2008 r. pozytywnie opiniujące możliwość dalszego funkcjonowania kiosku na przedmiotowym gruncie.

Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasła z dniem 31.12.2011 r. 



		7

		Rafał Franckie

		obr. 7

ark. 2

cz. dz.

nr 23/1

KW 133069

		39

		ul. Unicka

		kiosk handlowy

		Pismo AB-LA-I-7327.6.339.2011 

z dnia 30.11.2011 r. pozytywnie opiniujące możliwość dalszego funkcjonowania kiosku na przedmiotowym gruncie.

Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasła z dniem 31.12.2011 r. 
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		Pelc Edward

		obr. 19 

ark.10

cz. dz. 

nr 1/45

KW 211391

		10

		ul. Droga Męczenników Majdanka

		kiosk handlowy

		Pismo ABU.LA.I.5.73323V-3008/08 z dnia 30.12.2008 r. pozytywnie opiniujące dalsze funkcjonowanie kiosku na gruncie.

Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasła z dniem 31.12.2011 r. 



		9

		Leszek

Zieliński



		obr. 30

ark. 1

cz. dz. 

nr  35/24

KW 150340

		około 

500



		ul. Kaczeńcowa

		parking społecznie strzeżony

(bez prawa prowadzenia działalności gospodarczej)

		Pismo Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki UM znak: ABU.LA.I.7323O-1312/08 z dnia 03.06.2008 r. pozytywnie opiniujące funkcjonowanie istniejącego na gruncie parkingu. Zgodnie z planem zagospo-darowania przestrzennego parking w przeważającej części jest zlokalizowany na terenie urządzeń komunikacyjnych KS1 z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod parkingi, parkingo-garaże oraz teren usług komercyjnych. Budowa parkingu była zgodna z planem realizacyjnym osiedla. Poprzednia umowa wygasła z dniem 30.09.2011 r.



		10

		Roman Gosik

		obr. 39

ark.2

cz. dz.

nr 157

KW 16984

		15

		ul. Beatrycze

		pod garażem znajdującym się  w zespole garaży zlokalizo-wanych na nieruchomości

		Garaże znajdujące się na nierucho-mości stanowią nakład poniesiony na nieruchomość przez ich użytkowników w latach 70-tych ubiegłego wieku za zgodą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie wydaną na rzecz Spółdzielczego Zrzeszenia budowy Domów Jednorodzinnych "Świt". Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasła z dniem 31.12.2011 r. 



		11

		Zdzisław Żywicki

		obr. 39

ark 5

cz. dz. 

nr 78 

KW 152840

		około 100

		ul. Kmicica





		zieleń przydomowa

		Poprzednia umowa wygasła 

z dniem 31.12.2011 r.



		12

		Krystyna Josicz

Edmund Josicz

		obr. 31

ark 1

dz. nr 221/4

KW 164033 

		235

		ul. Lawendowa

		zieleń przydomowa

		Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na małą powierzchnię działka nie spełnia warunków do samodzielnego zagospodarowania.

Poprzednia umowa wygasła 

z dniem 31.12.2011 r.



		13

		Agnieszka Nosowska

		obr. 31

ark. 4 

dz. nr 98

KW 160497

		296

		ul. Urocza

		zieleń przydomowa

		Brak planu zagospodarowania przestrzennego. W planie zagospodarowania, który stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. działka znajdowała się w obszarze  przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasła z dniem 31.12.2011 r. 



		14

		Iwona Ostrowska

		obr. 72 

ark. 1

cz. dz.

nr 698



		około 100

		ul. Krwawicza

		zieleń przydomowa

		Zgodnie z planem zagospodaro-wania przestrzennego rejonu "Lipniak" część działki nr 698 może być włączona do działki sąsiedniej  nr 683/5 będącej własnością Wnioskodawczyni. Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasła z dniem 31.12.2011 r.  



		15

		Aleksandra Grądkowska

		obr. 4

ark. 9

dz. nr 1/7

KW 183032

		332

		ul. Dudzińskiego

		zieleń przydomowa

		Uchwała Rady Miasta z dnia 15.03.2007 r. w sprawie zbycia 

w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin położonych w Lublinie przy 

ul. Dudzińskiego 2a do 58a

Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasła z dniem 31.12.2011 r.



		16

		Józef Robak

		obr. 17

ark. 3

dz. nr 297/1

dz. nr 297/2

KW 84404



		469

		ul. Dzierżawna

		uprawy warzyw

		Brak planu zagospodarowania przestrzennego. W planie zagospodarowania, który stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. działka przeznaczona była pod zieleń parkową.



		17

		Włodzimierz

Marciniak

		obr. 37

ark. 8

cz. dz. 

nr 3/31

KW  LU1I/00208584/3

		16

		ul. Motorowa

		kiosk handlowy

		Pismo ABU.LA.I.4.7323-3103/09 

z dnia 07.01.2009 r. pozytywnie opiniujące dalsze funkcjonowanie kiosku na gruncie.

Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasła z dniem 31.12.2011 r. 



		18

		Halina Tokarska

		obr. 26

ark. 3

cz. dz. 

nr 24/4

KW  161937

		10

		ul. Głowackiego

		kiosk handlowy

		Pismo ABU.LA.II-7327.2.346.2011 

z dnia 30.12.2011 r. pozytywnie opiniujące dalsze funkcjonowanie kiosku na gruncie.

Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasła z dniem 31.12.2011 r. 



		19

		LIMBEX 

Sp. z o.o.

		obr. 14

ark. 2

cz. dz. 

nr 6/18

KW  1541199

		175

		ul. Lwowska

		zaplecze budowy

		Brak planu zagospodarowania. Na terenie przyległym realizowana jest inwestycja, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 487/844 wydaną przez Wydział Architektury 

i Budownictwa.

Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasła z dniem 31.12.2011 r. 



		20

		LPRD S.A.

		obr. 2

ark. 2

dz. nr 184/2



		11791

		ul. Składowa 24

		działalność statutowa Spółki

		Nieruchomość zabudowana.

Spółka funkcjonuje na nieruchomości od roku 1995 na podstawie odnawianych umów dzierżawy.

Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasła z dniem 31.12.2011 r. 



		21

		Zofia Dolecka

		obr. 43

ark 14

cz. dz. nr 76/4 

		20

		ul. Smolucho-wskiego

		garaż blaszany

		Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Garaż funkcjonuje w zespole garaży blaszanych.

Poprzednia umowa wygasła 

z dniem 31.12.2011 r.









  





Załącznik 

do uchwały nr 321/XVII/2012

Rady  Miasta Lublin

z dnia 19 stycznia 2012 r.



































































































