
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 42/6/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w  sprawie  wyboru  formy  przeprowadzenia  przetargu  na  wydzierżawienie
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin, położonej w Lublinie przy
ul. Krakowskie Przedmieście 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  994  z  późn.  zm.),  art.  38  ust.  1  w  związku
z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i  trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) 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 20 października 2017 r. z późn.
zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

        Wybieram  ustny  przetarg  nieograniczony  jako  formę  przetargu
na  wydzierżawienie  na  czas  oznaczony  do  31.10.2018  r.  nieruchomości  będącej
własnością  Gminy  Lublin,  o  powierzchni  36  m2,  stanowiącej  część  działki  nr  47
(obr. 36, ark. 3, KW …………………………...) o powierzchni ewidencyjnej 0,5314 ha
położonej  w Lublinie  przy  ul.  Krakowskie  Przedmieście,  na  wydzierżawienie  której
Rada Miasta  Lublin  wyraziła  zgodę uchwałą nr 1096/XLIII/2018 z dnia 26 kwietnia
2018  r.,  z  przeznaczeniem  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  formie
4 odrębnych  mobilnych  punktów  gastronomicznych  w  lokalizacjach  wskazanych
w załączniku graficznym do zarządzenia. 

§ 2

        Nie  stosuje  się  terminów  określonych  w  §  6  ust.  1  Rozporządzenia  Rady
Ministrów z dnia 14  września  2004 r.  w sprawie sposobu i  trybu przeprowadzania
przetargów oraz  rokowań na  zbycie  nieruchomości  (Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  1490).
Wyznaczam  termin  podania  do  publicznej  wiadomości  ogłoszenia  o  przetargu  na
okres co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
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§ 3 

         Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Gospodarowania
Mieniem Urzędu Miasta Lublin.

§ 4

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

§ 5

         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.
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