
Uchwała Nr 608/XXVl/2005 

Rady Miasta Lublin 

z dnia 20 stycznia 

w sprawie skargi M----- Ł-------- i T------ K------------------- na 
bezczynność Prezydenta Miasta Lublin, w przedmiocie wykupu 
nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Filaretów. 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego U.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póżn. 
zm.) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
U.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm. ) - Rada Miasta Lublin 
uchwala, co następuje:

§ 1

Uznaje się za bezzasadną skargę M--- Ł----- zam. w Lublinie przy 
ul. ------ -- i T---- K------------ zam. w Lublinie przy 
ul. ---------- -/--, z dnia 8 grudnia 2004 r. na bezczynność Prezydenta 
Miasta Lublin w sprawie wykupu nieruchomości położonej w Lublinie przy 
ul. Filaretów. 

§2

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Rady Mia;!!f�Jin

,/2(_� JL, c/!,
Zbigniew Targoński 



Załącznik 
do uchwały nr 608/XXVl/2005 

z dnia 20 stycznia 2005 r. 

UZASADNIENIE 

W dniu 8.12.2004 r. do Biura Rady Miasta Lublin wpłynęła skarga M----- 

Ł--------- i T------- K--------------------- na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin 

w sprawie wykupu nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Filaretów, oznaczonej 

jako działki: nr 34/98 o powierzchni 1345 m2
, nr 34/101 o powierzchni 283 m2

, nr 

34/103 o powierzchni 120 m2
, nr 34/105 o powierzchni 61 m2

, nr 34/107 

o powierzchni 147 m2
• 

Żądanie wykupu przez miasto przedmiotowych działek złożone przez M----- 

Ł--------- i T------- K---------------------, B-------- Ż-----------, J-------- K----- i E---- 

S-------, współwłaścicielki uzasadniają uchwaleniem dn. 26.09.2002 r. zmian planu 

zagospodarowania przestrzennego m. Lublina cz. li, obejmujących m. in. rejon ul. 

Filaretów. Współwłaścicielki podnoszą, że w wyniku zmian do planu korzystanie z ich 

nieruchomości w sposób dotychczasowy stało się niemożliwe. 

Jednoznaczne ustalenie, czy żądanie wykupu nieruchomości jest zasadne, 

wymaga dokładnego zbadania sprawy oraz zasięgnięcia opinii różnych wydziałów 

urzędu i opinii rzeczoznawcy majątkowego. 

Wykonanie obowiązku wynikającego z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717) winno nastąpić w terminie 6 miesięcy od złożenia wniosku. Wniosek 

w sprawie został złożony 27.09.2004 r. 

Urząd podjął działania w celu ostatecznego rozstrzygnięcia zasadności 

wykupu nieruchomości, w ustawowo zakreślonym terminie. 
Zatem skarga M----- Ł--------- i T------- K--------------------- na 

bezczynność Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wykupu nieruchomości 
położonej w Lublinie przy ul. Filaretów jest bezzasadna. 
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