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Pan

Marcin Nowak

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana

Jarosława Pakuły

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.141.2019

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie
przyszłości budynku przy ul. Jezuickiej 14 znajdującego się w zasobie Gminy Lublin,
uprzejmie przedkładam poniższe wyjaśnienia:

Możliwość  prowadzenia  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  w  przedmiotowym
budynku  zakładała  zmiana  uchwały  nr  188/VIII/2003  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia
26  czerwca  2003  r.  w  sprawie  zasad  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  stanowiąca
mieszkaniowy zasób Miasta Lublin,  dokonana uchwałą nr 936/XXXVIII/2010 z dnia
28 stycznia 2010 r. Kolejną możliwość prowadzenia sprzedaży lokali w ww. budynku
stwarzała  uchwała  Nr  1207/XLV/2010  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  14  października
2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy
zasób Gminy Lublin, z dniem wejścia w życie ww. uchwały straciła moc poprzednio
obowiązująca  uchwała  Nr  188/VIII/2003.  Decyzja  o  rozpoczęciu  sprzedaży  lokali
na podstawie obowiązujących uchwał RM podejmowana jest przez Prezydenta Miasta
Lublin.  W  okresie  obowiązywania  ww.  uchwał,  jak  również  do  dnia  dzisiejszego,
Prezydent  Miasta  Lublin  nie  wyraził  zgody  na  rozpoczęcie  sprzedaży  lokali
mieszkalnych w przedmiotowym budynku.  

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 6 aktualnie obowiązującej uchwały Nr 975/XXXVIII/2014
Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  13  lutego  2014  r.  w  sprawie  zasad  sprzedaży  lokali
mieszkalnych  stanowiących  mieszkaniowy  zasób  Gminy  Lublin  (z  późn.  zm.)
-  wyłączeniu  ze  sprzedaży  podlegają  lokale  mieszkalne  w  budynkach  na  Starym
Mieście położonych w obrębie ulic: Kowalskiej, Podwale, Królewskiej i Lubartowskiej,
za wyjątkiem budynków, w których sprzedaż lokali rozpoczęta została przed wejściem
w  życie  ww.  uchwały.  W  związku  z  powyższym  sprzedaż  lokali  w  budynku  przy
ul. Jezuickiej 14 na podstawie ww. uchwały nie może być realizowana.

Obecnie  z  uwagi  na  konieczność  utrzymania  zasobu  mieszkaniowego  Gminy
Lublin na dotychczasowym poziomie, nie są planowane działania w celu prowadzenia
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sprzedaży lokali  mieszkalnych w budynkach będących w 100 % własnością Gminy
Lublin, w tym również w budynku przy ul. Jezuickiej 14. 

Przedmiotowy budynek był remontowany w ramach zrealizowanego przez Gminę
Lublin  projektu pn.  „Rewitalizacja  Starego Miasta w Lublinie”,  współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie projektu
nastąpiło w dniu 31 grudnia 2012 r. 

Zastępca Prezydenta

Artur Szymczyk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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