
Uchwała Nr 913/XXXV/2013
Rady Miasta Lublin

z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz dotychczasowych 

dzierżawców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 na rzecz dotychczasowych dzierżawców 

w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin, tj.: 
1) części działki oznaczonej nr 43/1 (obr. 7, ark. 4, KW LU1I/00171879/9), części 

działki oznaczonej nr 43/2 (obr. 7, ark. 4, KW LU1I/00187497/2) i działki 
oznaczonej nr 45 (obr. 7, ark. 4, KW LU1I/00165440/8) o łącznej powierzchni 
około 0,2240 ha, położonych w Lublinie przy ul. Ruskiej 5, 5a, 7, 
zaznaczonych na załączniku graficznym nr 1, będącym integralną częścią 
niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na parking do obsługi targowisk 
znajdujących się przy Al. Tysiąclecia i ul. Ruskiej oraz targowisko 
tymczasowe, urządzone na części działki nr 43/2, na rzecz Miejskiej 
Korporacji Komunikacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, na czas 
oznaczony 3 lat, 

2) działki oznaczonej nr 21 (obr. 7, ark. 4, KW LU1I/00131585/9), działki 
oznaczonej nr 22/1 (obr. 7, ark. 4, KW LU1I/00146157/8), działki oznaczonej 
nr 22/5 (obr. 7, ark. 4, KW LU1I/00161846/6) i działki oznaczonej nr 56/1 (obr. 
7, ark. 4, KW LU1I/00126863/4), położonej przy ul. Ruskiej 4, 6 w Lublinie 
oraz działki oznaczonej nr 22/7, położonej przy ul. Ruskiej 6 w Lublinie 
i działki oznaczonej nr 22/6 położonej przy ul. Szkolnej w Lublinie (obr. 7, ark. 
4, KW LU1I/00146281/6), o łącznej powierzchni 0,4602 ha, zaznaczonych na 
załączniku graficznym nr 2, będącym integralną częścią niniejszej uchwały, 
z przeznaczeniem na prowadzenie targowiska detalicznego do sprzedaży 
artykułów żywnościowych, na rzecz Miejskiej Korporacji Komunikacyjnej Sp. 
z o.o. z siedzibą w Lublinie, na czas oznaczony 3 lat, 

3) działki oznaczonej nr 51/1 (obr. 7, ark. 4, KW LU1I/00000373/3), działki 
oznaczonej nr 51/2 (obr. 7, ark. 4, KW LU1I/00171969/7) oraz części działki 
oznaczonej nr 53 (obr. 7, ark. 4, KW LU1I/00164617/3) o łącznej powierzchni 
około 0,2388 ha, położonej przy ul. Ruskiej 13, 13a i Al. Tysiąclecia 8 w 
Lublinie, zaznaczonych na załączniku graficznym nr 3, będącym integralną 
częścią niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na urządzenie tymczasowych 
miejsc postojowych dla busów prywatnej komunikacji samochodowej oraz 
samochodów osobowych, na rzecz Miejskiej Korporacji Komunikacyjnej Sp. 
z o.o. z siedzibą w Lublinie, na czas oznaczony 3 lat, 
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4) części działek oznaczonych nr 47/7, 47/11, 47/17, 47/18, 47/1, 48/1 i 48/12 
(obr. 7, ark. 4, KW LU1I/00130538/8) o łącznej pow. około 0,3250 ha, 
położonych przy Al. Tysiąclecia w Lublinie, zaznaczonych na załączniku 
graficznym nr 3, będącym integralną częścią niniejszej uchwały, 
z przeznaczeniem na prowadzenie targowiska, na rzecz "Bazar" Sp. z o.o. 
z siedzibą w Lublinie, na czas oznaczony 3 lat, 

5) działki oznaczonej nr 48/13, części działki oznaczonej nr 48/12 (obr. 7, ark. 4, 
KW LU1I/00130538/8), położonej przy Al. Tysiąclecia w Lublinie i części 
działki oznaczonej nr 48/1 położonej w Lublinie przy ul. Nowy Plac Targowy 
(obr. 7, ark. 4, KW LU1I/00130538/8), o łącznej pow. około 0,1770 ha, 
zaznaczonych na załączniku graficznym nr 5, będącym integralną częścią 
niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na parking do obsługi hali NOVA na 
rzecz "NOVA" Izabela Pilipczuk, Jerzy Sagan Spółka Jawna z siedzibą 
w Lublinie, na czas oznaczony 3 lat, 

6) części działki nr 48/12 i części działki 48/1 (obr. 7, ark. 4, KW 
LU1I/00130538/8), zabudowanej pawilonem handlowym, położonych przy Al. 
Tysiąclecia w Lublinie o pow. około 0,1485 ha, zaznaczonych na załączniku 
graficznym nr 6, będącym integralną częścią niniejszej uchwały, na rzecz 
"NOVA" Izabela Pilipczuk, Jerzy Sagan Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie, 
na czas oznaczony 3 lat. 

§ 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 nr 1
do uchwały nr 913/XXXV/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 listopada 2013 r.
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Załącznik graficzny nr 2
do uchwały nr 913/XXXV/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 listopada 2013 r.
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Załącznik graficzny nr 3
do uchwały nr 913/XXXV/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 listopada 2013 r.

Id: OIIOU-DICJG-QEEFU-AGRKD-LVFAU. Podpisany Strona 5 z 8



Załącznik graficzny nr 4
do uchwały nr 913/XXXV/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 listopada 2013 r.
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Załącznik graficzny nr 5
do uchwały nr 913/XXXV/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 listopada 2013 r.
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Załącznik graficzny nr 6
do uchwały nr 913/XXXV/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 listopada 2013 r.
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