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Lublin, 25 kwietnia 2019 roku

Pan
Marcin Nowak
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.115.2019

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 16.04.2019 r. w sprawie
Lubelskiej Giełdy Staroci, uprzejmie wyjaśniam jak niżej.
Do prowadzenia rozmów w zakresie lokalizacji Giełdy Staroci został
upoważniony

Menadżer

Śródmieścia,

odpowiedzialny

za

kształtowanie

ładu

przestrzennego i kompozycyjnego reprezentacyjnego obszaru Miasta Lublin.
Lubelska Giełda Staroci została przeniesiona z obszaru Starego Miasta, gdzie
poprzednio rozkładane były stoiska na powierzchni ok. 4 tys. m 2 na teren Placu
Zamkowego, gdzie ma do dyspozycji ok. 7 tys. m 2, ponadto ma możliwość korzystania
z ul. Kowalskiej, ul. Podwale i części Al. Tysiąclecia. W związku z powyższym
udostępnienie z tym przeznaczeniem terenu Błoni pod Zamkiem na dzień dzisiejszy
nie jest brane pod uwagę.
Ponadto wyjaśniam, że Gmina Lublin jest właścicielem przedmiotowych
nieruchomości i jako taki może nimi rozporządzać, zgodnie z ich społecznogospodarczym przeznaczeniem. Nadmieniam, że Gmina w podejmowaniu decyzji
w zakresie

obrotu

nieruchomościami

kieruje

się

zasadą

proporcjonalności,

bezstronności i równego traktowania. Błonia pod Zamkiem to jedyny otwarty,
ogólnodostępny teren zieleni miejskiej w granicach Starego Miasta i w przypadku
organizacji cyklicznych giełd, zniszczeniu ulegną jego nawierzchnie trawiaste oraz
chodniki. Teren ten jest wykorzystywany na różnego rodzaju ogólnodostępne
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okazjonalne imprezy miejskie i niemożliwym jest zarezerwowanie go na organizację
cyklicznych giełd z uwagi na kolizję ich terminów z imprezami miejskimi.
Z uwagi na powyższe oraz fakt, że powierzchnia terenu udostępnionego
Lubelskiej Giełdzie Staroci na Placu Zamkowym już znacząco przewyższa
powierzchnię udostępnianą na Starym Mieście, a dodatkowo istnieje możliwość jej
powiększenia o obszar ul. Kowalskiej, ul. Podwale i części al. Tysiąclecia, Lubelska
Giełda Staroci ma możliwość w pełni zaspokoić swoje potrzeby w zakresie
organizacyjnym.

Zastępca Prezydenta
Artur Szymczyk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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