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Uchwała nr 844/XXXV/2005 
Rady Miasta Lublin 

z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie skargi p. ---------- ------ zam. w Lublinie na Prezydenta Miasta 
Lublin w związku z treścią odpowiedzi udzielonej na pisma, dotyczące 
lokalu użytkowego przy ul. ---------------- --- w Lublinie. 

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 późn. zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym U.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. ---------- ------ zam. w Lublinie 
na Prezydenta Miasta Lublin w związku z treścią odpowiedzi udzielanej 
na pisma, dotyczące lokalu użytkowego przy ul. ---------------- --- 
w Lublinie. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta 
Lublin. 

§3

Uchwala wchodzi w źycie z dniem jej podjęcia. 

Przewodniczący 
Rady · ta· 

u�/<-<-' S/{ 
Zbigniew Targoński 
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Załącznik 
do uchwały nr 844/XXXV/2005 

Rady Miasta Lublin 
z dnia 17 listopada 2005 r. 

Do Biura Rady Miasta Lublin w dniu 9 września 2005 r. wplynąla 
skarga p. ----------- ------- na Prezydenta Miasta Lublin w związku z treścią 
odpowiedzi udzielonej na pisma, dotyczące lokalu użytkowego przy 
ul. ---------------- ---. 

Z wyjaśnień Prezydenta Miasta Lublin wynika, że korespondencja 
z p. ------------ ------- trwa od ponad 7 lat i że wiele spraw poruszanych przez 
niego nie należało do kompetencji Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta, o czym 
by! on informowany. Pan ------- na wszystkie pisma otrzymywał odpowiedzi. 

Pan ------- otrzyma! lokal użytkowy przy ul. ---------------- --- na mocy 
decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie - Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej z dnia 22 listopada 1989 r., znak: GKM.Vlll.a.8175-2/31/89, 
zaś umową zawarł 21 czerwca 1990 r. z Miejskim Zarządem Budynków 
Mieszkalnych w Lublinie. 

Z chwilą przejęcia przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych 
w Lublinie zarządu nad budynkiem przy ul. ---------------- --- przeciwko Panu 
-------  toczyło  sią  postępowanie  sądowe  z  powództwa  MZBM  w  likwidacji
o zasądzenie należności i eksmisją z lokalu. Jednakże Zarząd Nieruchomóści 
Komunalnych, nie będący następcą prawnym MZBM, rozpaczą! naliczanie 
obciążenia czynszowego od dnia 1 pażdziernika 1997 r. od zerowego bilansu 
otwarcia. Pan ------- uchyla! sią od płacenia naliczonego czynszu miesięcznego 
oraz nie przyjmował aneksów o zmianą wysokości opiat. Dlatego też Zarząd 
Nieruchomości  Komunalnych  wystąpi!  na  drogą  postępowania  sądowego
o eksmisją z lokalu. 

Sąd Rejonowy w Lublinie 21 pażdziernika 1998 r. wydal wyrok (sygn. 
 ' 

akt: I.C.897/96), nakazujący eksmisją z lokalu. Wyrok ten, ze względu, na 
odwołania Pana ------- uprawomocni! sią 5 pażdziernika 2001 r. 

Lokal przy ul. ---------------- --- został odebrany skarżącemu eksmisyjnie 
w wyniku przeprowadzonego postępowania komorniczego. 
Następnie, zgodnie z obowiązującą w ZNK procedurą, został postawiony. do 
przetargu, który odbył sią 6 czerwca 2005 r. Pan ------- zarówno przed, 'jak 
i w trakcie przetargu nie zgłasza! żadnych uwag. 

Z uwagi na powyższe skargą uznaje sią za bezzasadną. 




