
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 12/4/2021

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 6 kwietnia 2021 r.

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  na  okres  do  3  lat
nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Lublin  na  lokalizację
tymczasowego podziemnego przyłącza elektrycznego zasilającego plac budowy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), 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 2020 r.
poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234) 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 10 listopada 2020 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wyrażam zgodę na oddanie w najem na okres do 3 lat,  na rzecz ALDI Sp. z o.o.
z siedzibą w  Chorzowie przy  ul.  Niedźwiedziniec 10, nieruchomości  stanowiącej
własność  Gminy  Lublin,  cz.  dz.  31/11,  (obr.  18,  ark.  3,  KW                               )
położonej przy al.  Spółdzielczości Pracy w Lublinie o powierzchni zajętości gruntu
7,5 m²,  z przeznaczeniem na lokalizację  tymczasowego podziemnego  przyłącza
elektrycznego zasilającego plac budowy obiektu handlowo-usługowego na działce
nr 31/17 (obr. 18, ark. 3).

2. Planowaną lokalizację  przyłącza elektrycznego, o którym mowa w ust. 1, z jego
przebiegiem  zaznaczonym  kolorem  czerwonym,  określa  załącznik  stanowiący
integralną część zarządzenia.

§ 2

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Gospodarowania
Mieniem Urzędu Miasta Lublin.

§ 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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