
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 77/9/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
nieruchomości  Skarbu  Państwa  położonej  w  Lublinie  przy  ul.  Zbigniewa
Herberta

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 z późn. zm. zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat w drodze
bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa o nieuregulowanym stanie prawnym,
położonej w Lublinie przy ul.  Zbigniewa Herberta, oznaczonej w ewidencji  gruntów
jako  działka  nr        (obręb  9  –  Dziesiąta  II,  arkusz  mapy  14)  o  powierzchni
ewidencyjnej 61 m² na rzecz:

1)                                         w części o powierzchni 47 m², zaznaczonej
na załączniku  graficznym  nr  1  stanowiącym  integralną  część  niniejszego
zarządzenia, z przeznaczeniem na zieleń przydomową oraz pod część budynku
mieszkalnego posadowionego na części działki nr       i na działce sąsiedniej nr
        stanowiącej jego własność;

2)                                       w części o powierzchni 14 m², zaznaczonej
na załączniku  graficznym  nr  2  stanowiącym  integralną  część  niniejszego
zarządzenia, z przeznaczeniem na zieleń przydomową.

§ 2

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Gospodarowania
Mieniem.

§ 3

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

§ 4

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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