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Lublin, dnia 14 marca 2019 r.

Pan
Piotr Popiel
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.58.2019

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie
planowanych imprez plenerowych na torze rowerowym przy ul. Janowskiej w 2019 r.,
uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Z informacji udzielonych przez Wydział Gospodarowania Mieniem wynika, że poza
dotychczasowymi dwoma wnioskami, nie zostały złożone dodatkowe wnioski o zwrot
nieruchomości, wchodzącej w obszar działki ewidencyjnej nr 25 (obr. 20, ark. 7).
W stosunku do nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Janowskiej, oznaczonej
jako działka ewidencyjna nr 25 (obr. 20, ark. 7), na terenie której znajduje się tor „Cross
Rowerowy” toczy się jedno postępowanie o zwrot nieruchomości w trybie określonym
w przepisach rozdziału 6 działu III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm). Decyzją z dnia 6 lutego 2017 r.
Starosta Lubelski ponownie orzekł zwrot wywłaszczonej nieruchomości, stanowiącej dawne
działki nr 6/3 i 6/5, oznaczonej jako projektowana działka nr 25/1 o pow. 0,5137 ha,
wchodzącej w obszar działki ewidencyjnej nr 25 (obr. 20, ark. 7). Aktualnie sprawa jest na
etapie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi kasacyjnej Gminy
Lublin (sygn. akt: I OSK 2190/18).
Drugie postępowanie, które toczyło się w stosunku do działki ewidencyjnej nr 25 (obr.
20, ark. 7) zostało zakończone ostateczną i wykonalną decyzją Starosty Lubelskiego z dnia 20
lipca 2012 r. orzekającą o zwrocie części nieruchomości stanowiącej dawne działki nr 6/4 i 6/6
o pow. 0,5282 ha, wchodzącej w obszar działki ewidencyjnej nr 25 (obr. 20, ark. 7).
Ww. decyzja stała się prawomocna na skutek wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 stycznia 2019 r. sygn. akt: I OSK 436/17, który uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r., sygn. akt: II SA/Lu 371/16 i oddalił
skargę Gminy Lublin na decyzję Wojewody Lubelskiego. Ostateczna i wykonalna decyzja
o zwrocie zatwierdza podział nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 25 (obr.
20, ark.7). Aktualnie Wydział Gospodarowania Mieniem zlecił sporządzenie przez
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uprawnionego geodetę dokumentacji celem ujawnienia podziału nieruchomości w ewidencji
gruntów i budynków oraz księdze wieczystej.
Podkreślić należy, że ze względu na obecną sytuację, związaną z nieuregulowaną
kwestią własnościową obiektu, zaplanowane na ten rok wydarzenia stoją pod znakiem
zapytania.
Wstępnie na rok 2019 zaplanowano odbycie następujących imprez:
- IV Lubelski Maraton Turystyczny (25-26 maja 2019 r.),
- bieg przełajowy Ninja Race,
- cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży z jazdy na rowerach typu BMX,
- Mistrzostwa Polski BMX Reasting (wrzesień 2019 r.).
Planowane wydarzenia nie zakładają korzystania z możliwości przejazdów motorów
bądź innych pojazdów o napędzie spalinowym na terenie obiektu.
Sekretarz Miasta Lublin
Andrzej Wojewódzki
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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