
Uchwała Nr 540/XXIII/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 6 września 2012 r.

w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin, położonych w Lublinie przy Al. Unii Lubelskiej i ul. Podwale 

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 i art. 37 ust. 4 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 na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego "Podwale" 
Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, na czas nieoznaczony, nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Lublin, o łącznej pow. około 1,3300 ha, tj.: 

1) część działki oznaczonej nr 51/1 położonej w pobliżu Al. Unii Lubelskiej i część działki 
oznaczonej nr 49/3 położonej przy Al. Unii Lubelskiej 11 (obr. 34, ark. 3, KW nr 
LU1I/00145627/7), zaznaczonych na załączniku graficznym nr 1 będącym integralną 
częścią niniejszej uchwały; 

2) część działki oznaczonej nr 50/7 położonej w pobliżu Al. Unii Lubelskiej (obr. 34, ark. 3, 
KW nr 9293), zaznaczonej na załączniku graficznym nr 1 będącym integralną częścią 
niniejszej uchwały; 

3) część działki oznaczonej nr 48/3 położonej w Lublinie przy Al. Unii Lubelskiej 9 (obr. 34, 
ark. 3, KW nr LU1I/00145626/0), zaznaczonej na załączniku graficznym nr 1 będącym 
integralną częścią niniejszej uchwały; 

4) część działki oznaczonej nr 47/10 położonej w Lublinie przy ul. Podwale 9A (obr. 34, ark. 
1, KW nr LU1I/00082159/5), zaznaczonej na załączniku graficznym nr 2 będącym 
integralną częścią niniejszej uchwały. 

§ 2
Nieruchomości wymienione w uchwale zostaną wydzierżawione z przeznaczeniem na 

prowadzenie targowiska z parkingami oraz na parking i przystanek komunikacji zamiejscowej. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Załącznik graficzny nr 1
do uchwały nr 540/XXIII/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 6 września 2012 r.
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Załącznik graficzny nr 2
do uchwały nr 540/XXIII/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 6 września 2012 r.

Id: ZAQRM-JIJMO-CXCEV-HHLIL-IFMUJ. Podpisany Strona 3 z 3
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


	
	
	



