
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 23/12/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 8 grudnia 2016 r.

w  sprawie  wytycznych  do  wydzierżawiania  i  wynajmowania  nieruchomości
Gminy Lublin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r poz. 446 z późn. zm.), 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

1. Wprowadzam określone w załączniku do zarządzenia wytyczne do wydzierżawiania 
i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin. 

2. Przepisy zarządzenia stosuje się do nieruchomości Gminy Lublin należących do 
gminnego zasobu, z wyłączeniem nieruchomości:
1) będących  w  trwałym  zarządzie  jednostek  organizacyjnych  Gminy  Lublin 

nieposiadających osobowości prawnej;
2) będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Lublin w rozumieniu ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz 1610);

3) przekazanych w innej  formie prawnej  aniżeli  trwały zarząd na rzecz Zarządu 
Dróg i Mostów w Lublinie;

4) powierzonych  do  nieodpłatnego  zarządzania  Zarządowi  Nieruchomości 
Komunalnych  w  Lublinie  w  oparciu  o  Porozumienie  Nr  167/GM/11  zawarte 
w dniu 30 grudnia 2011 r. z późn. zm., odnośnie których zasady wydzierżawiania 
i wynajmowania będą podlegać odrębnym uregulowaniom.

§ 2
     Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom komórek organizacyjnych Urzędu 
Miasta Lublin dysponujących nieruchomościami Gminy Lublin, o których mowa w § 1 
ust. 2. 
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§ 3

Nadzór  nad  realizacją  zarządzenia  powierzam  Zastępcy  Prezydenta 
ds. Inwestycji i Rozwoju.

§ 4

 Traci moc zarządzenie nr 378/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 sierpnia 
2006 r.  w sprawie  wytycznych do wydzierżawiania  i  wynajmowania  nieruchomości 
Gminy Lublin.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. Prezydenta Miasta Lublin

                                                                (-) Artur Szymczyk
                                                              Zastępca Prezydenta

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