UCHWAŁA NR 892/XXVII/2021
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem
nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990
i z 2021 r. poz. 11 i 234) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę trwałym zarządcom, wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały, na oddanie w najem na czas oznaczony do 3 lat, części nieruchomości
stanowiących własność Gminy Lublin, na rzecz dotychczasowych najemców, zgodnie
z tym załącznikiem, będącym integralną częścią niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Jarosław Pakuła
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 892/XXVII/2021
Rady Miasta Lublin
z dnia 25 marca 2021 r.

Lp.

Jednostka
organizacyjna trwały zarządca

1. Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2
w Lublinie
ul. Przyjaźni 12
20-314 Lublin

Położenie
nieruchomości
i oznaczenie
w ewidencji
gruntów
ul. Przyjaźni 12
obr. 2, ark. 3,
działka nr 8

2. Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Podzamcze 9
im. Olimpijczyków Polskich obr. 14, ark. 11,
ul. Podzamcze 9
działka nr 2
20-126 Lublin

3. VI Liceum
Ogólnokształcące
im. Hugona Kołłątaja
w Lublinie
ul. Mickiewicza 36
20-466 Lublin

Opis, lokalizacja
i powierzchnia
przedmiotu najmu,
dzierżawy lub
użyczenia

Przeznaczenie
przedmiotu umowy

Pomieszczenie
Najem - gabinet
o powierzchni 12,91 m2 stomatologiczny
znajdujące się na
parterze budynku szkoły
Sala gimnastyczna
o powierzchni 256 m2 cześć sportowa i sala
lekcyjna usytuowana
w budynku szkoły
o pow. 50 m2

ul. Mickiewicza 36 Sale gimnastyczne,
obr. 9, ark. 5,
szatnie i sanitariaty
działka nr 94
w budynku szkoły
o łącznej powierzchni
ok. 500 m2

Najem - realizacja projektu
pt. „Prowadzenie działań
zmierzających do podnoszenia
jakości oddziaływań
profilaktycznych adresowanych
do różnych grup celowych ze
szczególnym uwzględnieniem
programów rekomendowanych
i opartych na sprawdzonych
strategiach profilaktycznych,
w tym połączonych z aktywnością
rekreacyjno-sportową
Najem - przeprowadzenie turnieju
bokserskiego
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