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W odpowiedzi na e-maila z dnia 18.07.2014 r. w sprawie nieruchomości
położonych przy ul. Lędzian 51 - Wydział Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta
Lublin wyjaśnia, że działki nr 1040 i nr 1037/2 Lubelskie Hospicjum Dla Dzieci
im. Małego Księcia nabyło od osób fizycznych. Stąd też, tut. Wydział nie posiada
dokumentów dotyczących tych transakcji.

W załączeniu przekazujemy pismo Wydziału Gospodarowania Mieniem znak:
GM-ZA-1.6871.26.2013 z dnia 28.05.2013 r. skierowane do Wydziału Planowania
Urzędu Miasta Lublin w sprawie zmiany funkcji planistycznych dla nieruchomości
oznaczonych jako działki nr 1038 i nr 1037/1 (obr. 73, ark. 13), stanowiących własność
Gminy Lublin.
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Wydział Planowania

Urzędu Miasta Lublin

W nawiązaniu do wystąpienia Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego
Księcia z dnia 22.03.2012 r. dotyczącego zmiany planu zagospodarowania na terenie
położonym przy ul. Lędziah, obejmującym działki nr 103711 i 1038 (obr. 73, ark.13)
- Wydział Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin informuje, że pOpiera wnio-

.sek organizacji w tej sprawie. Obecnie obowiązujący na tym obszarze miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą hr 1641lUII/2002 Rady Mia-
sta; Lublin Z, dnia 29 sierpnia -2002 roku przeznacza wyżej wskazane nieruchomości pod
zabudowę miestkaniowąjednorodzinną, tereny komunikacji pieszej, tereny komunikacji
pieszo-jeżdnej oraz tereny zieleni publicznej. Grunty, o których mowa wyżej bezpośred-
niosąsiadują z działkami należ:ącymi do Hospicjum. Hospicjum chciałoby na tym tere-
nie urządzić ogród ~ mięjsce wypoczynku dla swoich podopiecznych i ich rodzin. Stąd,
też prosimy o rozważenie możliwości zmiany dotychczasowych funkcji planistycznych
dla przedmiotowych nieruchomości i przeznaczenie ich pod zieleń publiczną.
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Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych.
Dokumenty należy zamawiać w Wydziale Geodezji co podlega opiatom zgodnie z rozporządzeniem z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opiat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a

także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37 poz.333).


