
Uchwała Nr 54/III/2015
Rady Miasta Lublin

z dnia 29 stycznia 2015 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 (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 2014 r. poz. 518 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 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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Załącznik
do uchwały nr 54/III/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 stycznia 2015 r. 

Lp. Wnioskodawca
Oznaczenie nierucho-
mości wg ewidencji 

gruntów i księgi 
wieczystej

Pow.
m2

Położenie
nieruchomości 

Przeznaczenie
przedmiotu 

umowy
Uwagi

1. F 
M

obr. 9, ark. 13, dz. nr 
62/4, LU1I/00177993/6

obr. 9, ark. 13, dz. nr 
62/3, LU1I/00177993/6

229 ul. Zemborzycka zieleń 
przydomowa

Nieruchomość w dyspozycji 
Wnioskodawcy na podstawie 
umowy, począwszy od 
1.01.2012 r. Dotychczasowa 
umowa dzierżawy wygasła 
z dniem 31.12.2014 r.
Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego.

2. M        -H
B

obr. 4, ark. 8, dz. nr 
1/22, LU1I/00208151/9

340 ul. Dudzińskiego zieleń 
przydomowa

Nieruchomość w dyspozycji 
Wnioskodawcy na podstawie 
umowy, począwszy od 
1.01.2002 r. Za bezumowne 
korzystanie z nieruchomości 
w okresie od dnia 1.01.2005 r. 
do 31.12.2014 r. Wnioskodaw-
czyni uiściła stosowne wynagro-
dzenie. Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego teren oznaczony 
jest symbolem „M4” - tereny 
mieszkaniowe.
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Załącznik graficzny nr 1
do uchwały nr 54/III/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 stycznia 2015 r.
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Załącznik graficzny nr 2
do uchwały nr 54/III/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 stycznia 2015 r.
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