
Uchwała nr 1084/XLIV/2006 
Rady Miasta Lublin 

z dnia 7 września 2006 r. 

w sprawie skargi p. ----------- ----------------- z dnia 15 maja 2006 r. na 
Prezydenta Miasta Lublin w związku z niezałatwieniem roszczeń z tytułu 
zwrotu kosztów budowy garażu nr 16 przy ul. ------------------- nr ---, 
budowy kanału i zwrotu rzeczy „zarekwirowanych" z tego garażu. 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego Q.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. 
zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym Q.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - Rada 
Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1

Uznaje się za bezzasadną skargę p. ----------- ----------------- z dnia 
15 maja 2006 r. na Prezydenta Miasta Lublin w związku 
z niezałatwieniem roszczeń z tytułu zwrotu kosztów budowy garażu nr 16 
przy ul. ------------------- nr ---, budowy kanału i zwrotu rzeczy 
,,zarekwirowanych" z tego garażu. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin. 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Z up. Przewodniczącego 
Rady Miasta 

(}Jl&ta,p 

Celina Stasiak 
Wiceprzewodnicząca Rady 
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Załącznik 
do uchwały nr 1084/XLIV/2006 

Rady Miasta Lublin 
z dnia 7 września 2006 r. 

Dnia 18 maja 2006 r. do Biura Rady Miasta Lublin wpłynęła skarga 
p. ---------- ---------------- z dnia 15 maja 2006 r. na Prezydenta Miasta Lublin 
w związku z niezałatwieniem roszczeń z tytułu zwrotu kosztów budowy garażu 
nr 16 przy ul. ------------------- nr ---, budowy kanału i zwrotu rzeczy 
,,zarekwirowanych" z tego garażu.

Z wyjaśnień Prezydenta Miasta Lublin wynika, że Zarząd 
Nieruchomości Komunalnych w Lublinie nigdy nie kwestionował faktu, że 
p. -------- ------------- wybudował garaż nr 16 przy ul. ------------------- ---. 
Przedstawione w tym zakresie oświadczenia trzynastu osób z dnia 27 marca 
2006 r. potwierdzające tę okoliczność, nie wnoszą do sprawy nic nowego. 
Dotyczy to również załączonych dwóch innych dokumentów, tj.: pism z dnia 
16 lutego 1984 r. Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Wojewódzkiego 
w Lublinie oraz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z dnia 4 kwietnia 
1979 r.

Podstawą prawną regulującą zasady na jakich Pan ------------- korzysta! 
z garażu przy ul. ------------------- --- była umowa dzierżawy zawarta z nim przez 
MZBM w dniu 14 marca 1969r. Przedmiotem tej umowy był teren pod budowę 
garażu a nie sam garaż (§ 1 ). Umowa była zawarta na czas oznaczony, tj. od 
dnia 30 grudnia 1969 r. do dnia 30 grudnia 1979 r. i po tym terminie 
automatycznie ulegała rozwiązaniu (§ 1 ). Po upływie terminu obowiązywania 
umowy, dzierżawcy przysługiwało pierwszeństwo przed innymi osobami do 
dalszego najmu garażu (§ 13). Zapis ten nie nakłada! jednak na MZBM 
obowiązku zawarcia takiej umowy. Zgodnie z umową dzierżawca miał 
obowiązek pobudować na wydzierżawianym terenie garaż (§ 1 ). W przypadku 
wcześniejszego rozwiązania umowy przez dzierżawcę nie przysługiwało mu 
prawo żądania od wydzierżawiającego zwrotu niezamortyzowanych części 
kosztu budowy garażu (§ 14). Oznacza to, że koszty budowy garażu (w tym 
zlokalizowanego w nim kanału) miały zamortyzować się dzierżawcy w ciągu 
trwania dziesięcioletniego okresu obowiązywania umowy. W zamian za 
poniesione przez dzierżawcę koszty na budowę garażu był on, przez czas 
trwania umowy, zwolniony z obowiązku płacenia czynszu (§ 8). Nie oznacza to 
jednak, że z innych tytułów nie musiał płacić należnych opiat, w tym podatku 
od nieruchomości. 

Przedmiotowa umowa została podpisana przez p. ---------- 
----------------, co świadczy, że świadomie akceptowa! wszystkie znajdujące się 
w niej zapisy. 

Nie jest prawdą, że Janusz Mazurek, Zastępca Prezydenta Miasta 
Lublin, stwierdzi! w piśmie z dnia 17 marca 2006 r., iż przedmiotowy garaż 
,,... został odebrany w dniu 30 kwietnia 1980 r.", bowiem napisane było, że 
„W 1979 r., tj. po upływie terminu obowiązywania umowy garaż został 
odebrany i w dniu 30 czerwca 1980 r. przydzielony został p. ------------ 
-----------------------". 
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Obecnie - po upływie 27 lat od załączonego pisma MZBM z dnia 
4 czerwca 1979 r. informującego Pana --------- o wygaśnięciu warunków 
umowy dzierżawy w dniu 30 czerwca 1979 r. - Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych w Lublinie nie może ustosunkować się do okoliczności ustalenia 
tej właśnie daty tym bardziej, że z adnotacji widniejącej na przedmiotowym 
dokumencie wynika, że jego treść była przedmiotem wcześniejszych 
uzgodnień. 

ZNK nie posiada w swoim archiwum żadnych dokumentów związanych 
z budową przez Pana --------- przedmiotowego garażu. Z ewidencji 
środków trwałych wynika, iż w następstwie dokonywanych corocznych 
odpisów, wartość księgowa garażu nr 16 przy ul. ---------- -- uległa 
całkowitemu zamortyzowaniu. 

W załączonym obecnie przez p. ----- -------- piśmie Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 
z dnia 16 lutego 1984 r. przywołany jest fakt istnienia protokołu komisyjnego 
spisu przedmiotów znajdujących się w przedmiotowym garażu. Z pewnością 
jeden egzemplarz tego dokumentu jest w posiadaniu Pana --------- i jeżeli 
poniósł on straty materialne powstałe przy odbieraniu garażu, właściwym do 
dochodzenia swoich roszczeń w tym zakresie jest skierowanie sprawy na 
drogę postępowania sądowego. 

W świetle powyższego skargę uznaje się za bezzasadną. 

P,tZE\VOllNIC7,ĄCY RADY MIASTA
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