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Lublin, 18 września 2020 r.

Pan
Zbigniew Ławniczak
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.158.2020

Szanowny Panie Radny,
Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie
Upamiętnienia Sławnych Lublinian uprzejmie informuję co następuje.
Podobnie jak wskazywaliśmy w odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia
24 lutego 2020 r, Miasto Lublin podejmuje szereg działań mających na celu upamiętnienie
osób, których życie i twórczość związane były z Lublinem oraz promowały nasze miasto w
kraju i na świecie. Wyrazem tego są ulice, place i skwery nazywane od nazwisk wybitnych
Lublinian, imiona szkół, czy różnego rodzaju memoriały i wydarzenia kulturalne
przypominające o działalności wybitnych postaci.
Miasto Lublin podjęło także niezbędne kroki w celu utworzenia w Lublinie miejsca
upamiętniającego cenione osobowości związane z naszym miastem w sposób godny
i odpowiadający oczekiwaniom mieszkańców. Jak już wspominaliśmy w odpowiedzi
na poprzednią interpelację, Miejski Konserwator Zabytków otrzymał polecenie wskazania
możliwych lokalizacji miejsca pamięci o słynnych Lublinianach.
Jedną z analizowanych lokalizacji był także wspomniany przez Pana Radnego Plac
Teatralny. Jednak, jak Pan Radny słusznie wskazuje, teren ten jest obecnie dzierżawiony
przez instytucję kultury Urzędu Marszałkowskiego – Centrum Spotkania Kultur.
Odnosząc się do wymienionych przez Pana Radnego działek szczegółowo
informujemy, że nieruchomość oznaczona jako działka nr 2 stanowi własność Gminy Lublin
i również w części objęta jest ww. umową dzierżawy na rzecz Centrum Spotkania Kultur.
Dodatkowo na części działki nr 2 (obr. 41, ark. 3) planowana jest rewitalizacja skweru
im. Arcybiskupa Józefa Życińskiego w Lublinie. Na ww. działce ustanowiono służebność
przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Przedmiotowa działka znajduje się
na terenie stanowiska archeologicznego 77-81/118-16 Lublin-Wieniawa: cmentarzysko
nowożytne oraz wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem A/847.
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 3/6 (obr. 41, ark. 3) stanowi własność Gminy
Lublin i w części objęta jest umową dzierżawy na rzecz Centrum Spotkania Kultur.
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Na ww. działce ustanowiono służebność przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Działka
nr 3/6 znajduje się na terenie stanowiska archeologicznego 77-81/118-16 Lublin-Wieniawa:
cmentarzysko nowożytne i stanowiska archeologicznego AZP 77-81/109-12 Lublin-Wieniawa:
osada.
Działki nr 3/4 i nr 4/14 (obr. 41, ark. 3) stanowią własność Gminy Lublin
i są przedmiotem umowy dzierżawy na rzecz Centrum Spotkania Kultur z przeznaczeniem
na działalność statutową. Działka nr 4/14 znajduje się na terenie stanowiska archeologicznego
AZP 77-81/109-12 Lublin-Wieniawa: osada.
Z kolei nieruchomość oznaczona jako działka nr 5 (obr. 41, ark. 3) stanowi własność
Gminy Lublin i znajduje się w zarządzie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Przedmiotowa
działka w części objęta jest umową dzierżawy na rzecz instytucji kultury Centrum Spotkania
Kultur z przeznaczeniem na działalność statutową. Działka nr 5 znajduje się na terenie
stanowiska archeologicznego AZP 77-81/109-12 Lublin-Wieniawa: osada.
Poza opisanymi powyżej sytuacjami prawnymi działek pragniemy nadmienić również,
że inwestycje na ww. działkach wymagają także zgody konserwatora zabytków, a w przypadku
nieruchomości objętych umową dzierżawy zgody dzierżawcy.
Jak warto podkreślić, proces upamiętnienia sławnych lub zasłużonych Lublinian
wymaga opracowania szczegółowej procedury i kryteriów wyłaniania nazwisk wskazanych
do upamiętnienia. Niewątpliwie zasadnym jest, by o przyznaniu takiego wyróżnienia
decydowała Rada Miasta Lublin.

Z poważaniem
Sekretarz Miasta Lublin
Andrzej Wojewódzki
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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