BRM-III.0012.3.2.2022
Protokół nr 42/VIII/2022
z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska
z dnia 28 lutego 2022 roku.
I

Obrady prowadziła przewodnicząca Komisji Anna Ryfka.

II W posiedzeniu uczestniczyło dziesięcioro członków Komisji Rozwoju Miasta,
Urbanistyki i Ochrony Środowiska, co stanowi quorum niezbędne do opiniowania
spraw przewidzianych w porządku posiedzenia (listy obecności w załączeniu).
III W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście.
IV Porządek posiedzenia:
1. Prezentacja aktualnej koncepcji projektu inwestycji TKM GLOBAL na nieruchomości
położonej w Lublinie przy ul. Dolnej 3 Maja.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok
(druk nr 1335-1).
3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia
16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr
1336-1).
4. Wniosek o wydanie opinii w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości
położonej w Lublinie przy ul. Bartosza Głowackiego, oznaczonej jako działka nr 33/3
o powierzchni 0,0092 ha (obr. 26 – Rury Brygitkowskie, arkusz 1).
5. Informacja Prezydenta Miasta Lublin z realizacji uchwały nr 808/XXV/2021 Rady
Miasta Lublin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin (z późn. zm.) (druk nr
1331-1).
6. Informacja roczna o realizacji uchwały Nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin (druk
nr 1340-1).
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19
listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach
publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich
pobierania (druk nr 1332-1).
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 496/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin
zdnia 27 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (druk nr 1360-1).
9. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów
środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywanych w ramach przewozów
zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie dla obywateli Ukrainy
w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na Ukrainie (druk nr 1361-1) –
wprowadzony podczas posiedzenia.
10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno – wschodni dla obszaru A –
rejon ulicy Trześniowskiej (druk nr 1343-1).
11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno – wschodni dla obszaru E –
rejon ulicy Narcyzowej (druk nr 1344-1).
a) rozpatrzenie i zaopiniowanie uwag, załącznik nr 3;
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b) zaopiniowanie projektu uchwały.
12. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II
w części dotyczącej obszarów: Obszar I-F – rejon al. Kraśnickiej, ul. Kuleckiej, Obszar
I-N – rejon ulicy Szczecińskiej i Obszar I-O – rejon ulicy Wajdeloty (druk nr 1345-1).
13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin – część III dla obszaru A – rejon ulic: Choiny, Wojtasa,
Związkowej (druk nr 1355-1).
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy
Lublin (druk nr 1346-1).
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego
usytuowanego w budynku przy Al. Racławickich 27 w Lublinie (druk nr 1347-1).
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego
usytuowanego w budynku przy ul. Kowalskiej 8 w Lublinie (druk nr 1348-1).
17. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 990/XXXI/2021 Rady Miasta Lublin
z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz spółki handlowej położonych
w Lublinie przy ul. Hanki Ordonówny oraz ul. Majerankowej 3 (druk nr 1349-1).
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy
ul. Nałęczowskiej (druk nr 1350-1).
19. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin
(druk nr 1351-1).
20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem
części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1352-1).
21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
z tytułu trwałego zarządu nad nieruchomością stanowiącą własność Miasta Lublin –
miasta na prawach powiatu, położoną przy ul. Bartosza Głowackiego 26, 26a
w Lublinie (druk nr 1353-1).
Wiceprzewodnicząca Komisji Maja Zaborowska, na prośbę przewodniczącej Anny
Ryfki, otworzyła posiedzenie, przedstawiła porządek posiedzenia oraz zaproponowała
wprowadzenie do niego projektu uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do
bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywanych w
ramach przewozów zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie dla
obywateli Ukrainy w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na Ukrainie (druk nr
1361-1). Komisja wyraziła zgodę na wprowadzenie (w głosowaniu: „za” 9 głosów,
„przeciw” 0 głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów). Następnie wiceprzewodnicząca
przystąpiła do realizacji porządku posiedzenia.
Ad.1. Prezentacja aktualnej koncepcji projektu inwestycji TKM GLOBAL na
nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Dolnej 3-go Maja.
W oparciu o prezentację audiowizualną przedstawiciele TKM GLOBAL przedstawili
projekt inwestycji na nieruchomości położonej przy ul. Dolnej 3-go Maja. Radna
Małgorzata Suchanowska zwróciła uwagę, że obowiązujący plan zagospodarowania
przestrzennego dla tego miejsca przewiduje zabudowę czterokondygnacyjną
i proponowane przez inwestora zwiększenie do siedmiu kondygnacji spowoduje radykalny
wzrost ilości mieszkań, a tym samym mieszkańców, co może odbić się negatywnie na
jakości życia w tym miejscu. Następnie radna Suchanowska poruszyła problem
zagrożenia powodziowego generowanego przez przepływającą w pobliżu nieruchomości
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rzekę Czechówkę. Inwestor, odnosząc się do uwag radnej Małgorzaty Suchanowskiej
stwierdził, że przewidywana w planie zagospodarowania częstotliwość wylewu Czechówki
została określona na „raz na pięćset lat”, przy czym współczesne technologie budowlane
są w stanie zabezpieczyć budynki przed takimi sytuacjami. Co do wzrostu natężenia ruchu
poinformował, że nieruchomość na której mają powstać budynki służyła do niedawna
firmie Budimex jako parking dla dwustu pięćdziesięciu pojazdów i samochodów
używanych do rozbudowy szpitala i nie spowodowało to zaburzeń komunikacyjnych
w rejonie. Dodał, że do obsługi planowanych budynków przeznaczonych jest sto dziesięć
miejsc parkingowych. Radna Jadwiga Mach zapytała, ile z tych stu dziesięciu miejsc
parkingowych stanowić będą miejsca podziemne oraz jaka będzie maksymalna wysokość
budynku i jego odległość od szpitala. Radny Piotr Popiel stwierdził, że jest przeciwny
omawianej inwestycji tylko i wyłącznie ze względu na fakt, że dotyczy ona doliny rzecznej
stanowiącej naturalny kanał wentylacyjny dla miasta. Radny Dariusz Sadowski
przypomniał, że dla omawianego rejonu jest, niedawno opracowany, miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego i to jego zapisy powinny być respektowane podczas
realizacji inwestycji. Nie ma zatem sytuacji do zastosowania ustawy potocznie nazywanej
„lex deweloper”. Przedstawiciele inwestora, odpowiadając na pytania radnej Jadwigi Mach
poinformowali, że w planach przyjęto jedno miejsce parkingowe na dwa mieszkania.
Oddalenie od szpitala wyniesie około trzydzieści metrów.
Stanowisko Komisji:
Komisja zapoznała się z aktualną koncepcją ww. inwestycji.
Ad.2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022
rok (druk nr 1335-1).
Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 8 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 1 głos).
Ad.3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin
z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin
(druk nr 1336-1).
Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 5 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 4 głosy).
Ad.4. Wniosek o wydanie opinii w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin
nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Bartosza Głowackiego, oznaczonej
jako działka nr 33/3 o powierzchni 0,0092 ha (obr. 26 – Rury Brygitkowskie, arkusz
1).
Przewodnicząca Komisji Anna Ryfka przejęła prowadzenie posiedzenia od
wiceprzewodniczącej Mai Zaborowskiej. Na prośbę radnych dyrektor Wydziału Geodezji,
pan Albert Wójcik wyjaśnił, że wniosek jest związany z ofertą Spółdzielni Inwalidów
Niewidomych dotyczącą przejęcia działki 33/3 z przeznaczeniem pod drogę publiczną
w celu zapewnienia dojazdu do sąsiednich bloków mieszkaniowych gdzie mieszkają,
w zdecydowanej większości, byli pracownicy tej Spółdzielni. Wobec braku pytań i uwag
przewodnicząca Komisji Anna Ryfka poddała wniosek pod głosowanie.
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Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. wniosek (w głosowaniu: „za” 10 głosów, „przeciw” 0
głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.5. Informacja Prezydenta Miasta Lublin z realizacji uchwały nr 808/XXV/2021
Rady Miasta Lublin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin (z późn. zm.) (druk nr
1331-1).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca zaproponowała, aby w protokole znalazł
się zapis, że Komisja zapoznała się z ww. informacją.
Stanowisko Komisji:
Komisja zapoznała się z ww. informacją.
Ad.6. Informacja roczna o realizacji uchwały Nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin
(druk nr 1340-1).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca zaproponowała, aby w protokole znalazł
się zapis, że Komisja zapoznała się z ww. informacją.
Stanowisko Komisji:
Komisja zapoznała się z ww. informacją.
Ad.7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na
drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie
i sposobu ich pobierania (druk nr 1332-1).
Na prośbę radnych zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Mostów, pan Adam Borowy
wyjaśnił, że projekt zmiany ww. uchwały przewiduje, oprócz podniesienia o kilkanaście
procent opłat, wprowadzenie kilku kosmetycznych zmian między innymi: wprowadzenie
możliwości płatności BLIKIEM, zmianę aplikowania o abonament. Radny Piotr Popiel
zapytał jakie względy przemawiają za podniesieniem stawki opłaty za pierwszą godzinę
w podstrefie A do wysokości 4,50 zł. Dyrektor Adam Borowy poinformował, że
wprowadzenie wyższych opłat w podstrefie A od początku miało spowodować większą
rotację pojazdów w centrum miasta. Obecnie takiej rotacji ZDiM nie zauważa, stąd
propozycja podniesienia opłaty o 15 procent. Radny Eugeniusz Bielak uznał wysokość
podwyżek za zbyt daleko idące. Wobec braku kolejnych pytań i uwag przewodnicząca
Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 6 głosów, „przeciw”
4 głosy, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 496/XXVI/2008 Rady Miasta
Lublin z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
pod nazwą Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (druk nr 1360-1).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji Anna Ryfka poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 7 głosów, „przeciw”
1 głos, „wstrzymujący się” 1 głos).
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Ad.9. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych
przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywanych w ramach
przewozów zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie dla obywateli
Ukrainy w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na Ukrainie (druk nr
1361-1).
Zastępca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego, pan Kamil Pilarski wyjaśnił, że
projekt wprowadza nowe uprawnienia w zakresie korzystania z komunikacji
ogólnodostępnej dla obywateli Ukrainy, którzy swobodnie i bezpłatnie mogliby się
poruszać po Lublinie do końca miesiąca marca. Wobec braku pytań i uwag
przewodnicząca Komisji Anna Ryfka poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 10 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno –
wschodni dla obszaru A – rejon ulicy Trześniowskiej (druk nr 1343-1).
Przedstawiciel Wydziału Planowania, pan Robert Kuryło poinformował, że projekt
uchwały obejmuje dwie działki o zabudowie jednorodzinnej. Obecnie dla tego obszaru
wyznaczona linia zabudowy istotnie ogranicza możliwości wykorzystania tych działek, stąd
pojawiły się wnioski, aby tę linię przesunąć zwiększając możliwości rozbudowy budynku
mieszkalnego, czy też realizacji budynku gospodarczego. Projekt uchwały stanowi
realizację wniosków właścicieli działek. Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca
Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 5 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 2 głosy).
Ad.11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno –
wschodni dla obszaru E – rejon ulicy Narcyzowej (druk nr 1344-1).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie kolejno:
uwagi do projektu, a następnie sam projekt uchwały.
Stanowisko Komisji:
1) Komisja zapoznała się z uwagami zawartymi w załączniku nr 3 do projektu uchwały
i pozytywnie opiniuje sposób ich rozpatrzenia zgodnie z propozycję Prezydenta Miasta
(w głosowaniu: „za” 7 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujący się” 3 głosy).
2) Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 9 głosów,
„przeciw” 0 głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.12. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lublin – część II w części dotyczącej obszarów: Obszar I-F – rejon al. Kraśnickiej,
ul. Kuleckiej, Obszar I-N – rejon ulicy Szczecińskiej i Obszar I-O – rejon ulicy
Wajdeloty (druk nr 1345-1).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 9 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 1 głos).
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Ad.13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część III dla obszaru A – rejon
ulic: Choiny, Wojtasa, Związkowej (druk nr 1355-1).
Radna Małgorzata Suchanowska zapytała jaka będzie gęstość zabudowy na 1000
m2 oraz jaki będzie współczynnik miejsc parkingowych. Radny Dariusz Sadowski zapytał
o maksymalną wysokość zabudowy oraz jaki procent terenu zabudowanego będzie
stanowiła zieleń. Przedstawicielka Wydziału Planowania, pani Joanna Mużacz
poinformowała, że dopuszczalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej może
wynosić od pięćdziesięciu do maksymalnie sześćdziesięciu procent w przypadku, gdy
pięćset metrów kwadratowych dachu będzie stanowiło ogród zielony. Tereny zielone
w obszarze zabudowanym mają stanowić minimum trzydzieści procent. Planowane
wysokości budynków to: szesnaście, dwadzieścia pięć i miejscami trzydzieści pięć
metrów. Wskaźniki miejsc parkingowych dla zabudowy wielorodzinnej to nie mniej niż:
1/50m2, 1,25/50-70 m2 i 1,5/powyżej 70 m 2. Dla zabudowy jednorodzinnej przewiduje się
nie mniej niż dwa miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny. Radny Marcin Bubicz
wyraził opinię, że przyjęte, niskie wskaźniki miejsc parkingowych spowodują ogromne
problemy dla przyszłych mieszkańców planowanego osiedla. Zaapelował o podjęcie próby
podwyższenia tych wskaźników do co najmniej 1,5 dla najmniejszych mieszkań. Radny
Dariusz Sadowski wyraził obawę o funkcjonowanie zielonych ogrodów na dachach
budynków ze względu na znaczne koszty ich utrzymania. Stwierdził, iż jest wątpliwe, aby
wspólnoty mieszkaniowe chciały takie koszty ponosić. Zastępca dyrektora Wydziału
Planowania, pani Małgorzata Żurkowska wyjaśniła, że zielone ogrody na dachach nie
są jedynym warunkiem zwiększenia zabudowy do sześćdziesięciu procent. Innym,
ważniejszym nawet warunkiem jest jednoczesne zagospodarowanie wód opadowych
i roztopowych na terenie działki budowlanej, co może być zrealizowane jedynie poprzez
odpowiednią powierzchnię terenów biologicznie czynnych. Radny Bartosz Margul
poinformował, że obecnie w Lublinie jest zarejestrowanych 260 tys. samochodów na
istniejących 125 tys. obiektów mieszkalnych, co daje ponad dwa samochody na lokal. W
przypadku tego planu projektowanych jest co najwyżej 1,5 miejsca parkingowego, a to
zdecydowanie za mało. Wobec wyczerpania tematu wiceprzewodnicząca Komisji poddała
pod głosowanie kolejno: uwagi do projektu, a następnie sam projekt uchwały.
Stanowisko Komisji:
1) Komisja zapoznała się z uwagami zawartymi w załączniku nr 3 do projektu uchwały i nie
wyraża poparcia wobec sposobu ich rozpatrzenia według propozycji Prezydenta Miasta
(w głosowaniu: „za” 4 głosy, „przeciw” 4 głosy, „wstrzymujący się” 2 głosy).
2) Komisja negatywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 0 głosów,
„przeciw” 4 głosy, „wstrzymujący się” 5 głosów).
Ad.14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1346-1).
Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 8 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 1 głos).
Ad.15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu
użytkowego usytuowanego w budynku przy Al. Racławickich 27 w Lublinie (druk nr
1347-1).
Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
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głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 8 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 1 głos).
Ad.16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu
użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Kowalskiej 8 w Lublinie (druk nr
1348-1).
Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 9 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.17. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 990/XXXI/2021 Rady Miasta
Lublin z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz spółki
handlowej położonych w Lublinie przy ul. Hanki Ordonówny oraz ul. Majerankowej 3
(druk nr 1349-1).
Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 9 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie
przy ul. Nałęczowskiej (druk nr 1350-1).
Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 6 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 3 głosy).
Ad.19. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości
Gminy Lublin (druk nr 1351-1).
Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 9 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie
w najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 13521).
Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 9 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
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Ad.21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat
rocznych z tytułu trwałego zarządu nad nieruchomością stanowiącą własność
Miasta Lublin – miasta na prawach powiatu, położoną przy ul. Bartosza
Głowackiego 26, 26a w Lublinie (druk nr 1353-1).
Wobec braku pytań i uwag wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały (w głosowaniu: „za” 10 głosów, „przeciw”
0 głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.22. Sprawy wniesione.
Wiceprzewodnicząca Maja Zaborowska poinformowała, że do Komisji nie wpłynęły
sprawy wymagające rozpatrzenia.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godziny 17:00 do godziny
19:50.

Obrady prowadziła
Przewodnicząca Komisji

Protokółował

/-/ Mariusz Niewczas

/-/ Anna Ryfka
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