
Uchwała Nr 280/X/2015
Rady Miasta Lublin

z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie wydzierżawienia 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 2015 r. poz. 1515), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. 
zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie, na czas oznaczony 10 lat Placu Teatralnego 

z wielopoziomowym parkingiem podziemnym i nadziemnymi kurhanami, jako nakładów 
Gminy Lublin zrealizowanych zgodnie z decyzją nr 682/13 Prezydenta Miasta Lublin 
z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie pozwolenia na budowę Placu Teatralnego 
z wielopoziomowym parkingiem podziemnym i nadziemnymi kurhanami, stanowiących 
część składową nieruchomości będących własnością Gminy Lublin, położonych 
w Lublinie przy ul. Grottgera, Radziszewskiego i Al. Racławickich o łącznej powierzchni 
ok. 0,7000 ha tj. cz. dz. nr 2 (obr. 41, ark. 3, KW LU1I/00103210/5), dz. nr 4/14 (obr. 
41, ark. 3, KW LU1I/00321448/6), dz. nr 3/4 (obr. 41, ark. 3, KW LU1I/00321448/6),
dz. nr 3/6 (obr. 41, ark. 3, KW LU1I/00161873/4), cz. dz. nr 5 (obr. 41, ark. 3, KW 
LU1I/00161873/4), oraz cz. dz. nr 1/3 (obr. 41, ark. 3, KH LUBLIN 14), zaznaczonych 
na załączniku graficznym będącym integralną częścią niniejszej uchwały.

2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia   umowy 
dzierżawy Placu Teatralnego z wielopoziomowym parkingiem podziemnym 
i nadziemnymi kurhanami, jako części składowych nieruchomości, o których mowa 
w ust. 1.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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Załącznik graficzny
do uchwały nr 280/X/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 października 2015 r.
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