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 Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774)

Prezydent Miasta Lublin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia lub najmu

w trybie bezprzetargowym na rzecz Wnioskodawcy, w wykonaniu:

Zarządzenia nr 18/9/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze  

bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin

Zarządzenia nr 46/10/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin

Zarządzenia nr 74/10/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wyrażenia na najem na okres do 3 lat  

nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin na lokalizację tymczasowych podziemnych kabli zasilających place budowy

Zarządzenia nr 21/11/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin

Lp Opis i oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji gruntów

Położenie
nieruchomości

Okres trwa-
nia umowy

Przeznaczenie
nieruchomości

Pow.
m²

Wysokość stawki 
czynszu netto zł

1 obr. 43, ark. 21, cz. dz. nr 147/4, LU1I/00238366/8 ul. Eugeniusza Rome-
ra

do 3 lat zieleń przydomowa 15 50 zł rocznie

2 obr. 13, ark. 7, cz. dz. nr 1/59, LU1S/00006422/3 ul. Frezerów do 3 lat tablica reklamowa wolnostojąca 12,5 500 zł miesięcznie

3 obr. 46, ark. 8, cz. dz. nr 58/1, LU1I/00127810/5 ul. Mełgiewska do 3 lat cele statutowe Spółki 417 2 zł/ m² miesięcznie

4 obr. 43, ark. 29, cz. dz. nr 116/14, LU1I/00173649/2
obr. 43, ark. 33, cz. dz. nr 43/6, LU1I/00140079/5

w pobl. ul. Nałkowskich
w pobl. ul. Zemborzyc-

kiej

do 3 lat lokalizacja tymczasowych podziemnych 
kabli energetycznych zasilających pobli-

ski plac budowy

2,5 813,01 zł rocznie

5 obr. 14, ark. 11, cz. dz. nr 14/6, LU1I/00152696/3 ul. Lwowska do 3 lat droga dojazdowa 50 3,00 zł/ m² miesięcznie

1. Do stawek czynszu doliczany jest obowiązujący podatek VAT.
2. Wykaz został wywieszony od dnia 27.11.2015 r. na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Gospodarowania 

Mieniem Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, na VII piętrze.
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