
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 34/12/2019

Prezydenta Miasta Lublin

     z dnia 16 grudnia 2019 r. 

zmieniające zarządzenie nr 164/2/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego
2019  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  dzierżawę  w  trybie
bezprzetargowym  nieruchomości  Skarbu  Państwa  położonej  w Lublinie
w pobliżu al. Solidarności

Na podstawie  art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia
21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2204
z późn.  zm.)  oraz  §  22 ust.  1  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  Lublin
stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia  nr 32/12/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin
z dnia 21 grudnia 2018 r.  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta Lublin (j.t.  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października
2019 r.),  zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 164/2/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  dzierżawę  w  trybie  bezprzetargowym
nieruchomości  Skarbu  Państwa  położonej  w  Lublinie  w  pobliżu  al.  Solidarności,
§ 1 otrzymuje brzmienie:                     

                       „§ 1          

Wyrażam zgodę na oddanie w dzierżawę w  trybie  bezprzetargowym,  na rzecz
,                    
                                                                                 , na czas oznaczony do 3 lat,
części  o  powierzchni  510  m²,  nieruchomości  Skarbu Państwa,  o nieuregulowanym
stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/15 (obręb 31 –
Sławinek, arkusz mapy 13), położonej w Lublinie w pobliżu al. Solidarności, określonej
w załączniku graficznym będącym integralną częścią zarządzenia, z przeznaczeniem
na drogę dojazdową do posesji i zieleń przydomową.”.

§ 2

Załącznik  graficzny do zarządzenia, o którym mowa w § 1, otrzymuje brzmienie
określone w załączniku do zarządzenia.

  § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin

                          (-) dr Krzysztof Żuk

  Rozdzielnik:

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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