
Zarządzenie nr 42/12/2015

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 22 grudnia 2015 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  56/9/2013  r.  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
24  września  2013  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem
niewyodrębnionego lokalu  użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin,
położonego w Lublinie przy ul. Koryznowej 2C 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774
z późn.  zm.)  oraz  §  22  ust.  1  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia
24  lutego  2011  r.  w  sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta
Lublin (j. t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 lipca 2015 r. z późn.
zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 56/9/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 września 2013 r.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  niewyodrębnionego  lokalu 
użytkowego  stanowiącego  własność  Gminy  Lublin,  położonego  w  Lublinie  przy 
ul. Koryznowej 2C, zmienionym zarządzeniem nr 13/10/2015 Prezydenta Miasta Lublin 
z dnia 9 października 2015 r., § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1
Wyrażam zgodę na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  

licząc  od  daty  podpisania  umowy,  niewyodrębnionego  lokalu  użytkowego, 
stanowiącego  własność  Gminy  Lublin,  o  powierzchni  153,50  m²  wraz  z  częściami 
wspólnymi,  usytuowanego  w budynku  przy ul.  Koryznowej  2C w Lublinie  na  rzecz 
Stanisława Szusta prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Stanisław Szust 
ALDA Przedsiębiorstwo  Handlowo  –  Usługowe,  z  przeznaczeniem  na  prowadzenie 
przedszkola.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                Prezydent Miasta Lublin

                                                                     (-) Krzysztof Żuk
           Rozdzielnik:

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.
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