
 Rada Dzielnicy Tatary
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                                             Uchwała nr 71/XXXVI/2017                     

                                       R a d y   D z i e l n i c y   T a t a r y                                          

                                               z dnia 12 grudnia  2017 r.

w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie przeznaczenia zabytkowych obiektów Dzielnicy Tatary

Na podstawie postanowień  § 5, ust. 1-3 oraz w związku z  §  13, ust. 1, p.3 tatutu Rady
Dzielnicy  Tatary  stanowiącego  załącznik  do  Uchwały  nr  633/XXIX/2009  Rady  Miasta
z  dnia  19  lutego  2009  r.  w  sprawie  nadania  statutu  Dzielnicy  Tatary,  Rada  Dzielnicy
uchwala, co następuje:

 § 1 

Rada Dzielnicy Tatary, wobec braku rozstrzygnięć przetargowych na zbycie zabytkowych
nieruchomości  z  Dzielnicy,  tj.  Dworku  Grafa  przy  ul.  Łęczyńskiej  118  i  Czerwonej
Karczmy przy ul. Turystycznej 2, wyraża zaniepokojenie ich dalszym losem, zabytki te są
jednymi z nielicznych w Dzielnicy. Niepokoi nas też fakt braku alternatywnej koncepcji ich
zagospodarowania  w  przypadku  braku  nabywców;  koncepcji  zmierzających  do
wykorzystania  ich  na  cele  pożytku  publicznego,  finansowanego  ze  środków  Miasta.
Wymagania konserwatorskie nie są możliwe (jak się wydaje) do spełnienia przez nabywców
indywidualnych lub prawnych i zapewne przez nich nie chcianych.      
Uważamy, że dalsze przedłużanie pozostawiania tych obiektów bez określonego celu (poza
ich sprzedażą) nie może dalej trwać.

 § 2

Rada Dzielnicy Tatary apeluje do Prezydenta m. Lublin o rozważenie możliwości 
przeznaczenia powyższych obiektów na cele publiczne Miasta.                                
Apelujemy też do Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta do wsparcia Pana 
Prezydenta w określeniu dalszego przeznaczenia tych zabytków na cele publiczne, w tym 
rozważenie przeznaczenia ich  na następujące cele:

Dworek Grafa przeznaczyć  na, np.:
1. Muzeum Dworskie, Oddział Muzeum Lubelskiego
2. Muzeum Kresowe, Oddział Muzeum Lubelskiego
3. Żłobek

Czerwoną Karczmę przeznaczyć na, np.:
    1. Noclegownię dla bezdomnych
    2. Dom Rodzinny

§ 3

Wykonanie  Uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 § 4

mailto:dzielnicatatary@onet.eu


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


