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PREZYDENT MIASTA LUBLIN

działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie  nieruchomości  (Dz.  U.  z  2014  r.,  poz.  1490)  podaje  do  publicznej  wiadomości informację  o  wyniku
ustnego  przetargu  nieograniczonego  na  dzierżawę  na  czas  oznaczony nieruchomości  położonej  w  Lublinie  przy  ul.  Krakowskie  Przedmieście 
z przeznaczeniem  na  lokalizację  4  mobilnych  punktów  gastronomicznych  w  formie  wózka/  roweru/  rikszy  do  sprzedaży  artykułów  spożywczych 
przeprowadzonego w dniu 24 lipca 2018 roku

Lp Rodzaj 
przetargu

Data i miejsce 
przeprowadzenia 

przetargu

Położenie i 
oznaczenie 

nieruchomości

Liczba osób 
zakwalifikowanych 

do przetargu

Liczba osób 
niezakwalifikow

anych do 
przetargu

Cena wywoławcza 
miesięcznego 

czynszu 
dzierżawnego

Cena 
wylicytowana 
miesięcznego 

czynszu 
dzierżawnego

Dzierżawca 
nieruchomości

I ustny przetarg 
nieograniczony

24 lipca 2018 roku, 
Lublin, 

ul. Wieniawska 14
w siedzibie 

Wydziału 
Gospodarowania 

Mieniem

cz. dz. nr 47
(obr. 36, ark. 3, 
LU1I/00345605/9)
położonej przy 
ul. Krakowskie 
Przedmieście

2 - 400,00 zł netto 410,00 zł netto Maria Lisek

II ustny przetarg 
nieograniczony

24 lipca 2018 roku, 
Lublin, 

ul. Wieniawska 14
w siedzibie 

Wydziału 
Gospodarowania 

Mieniem

cz. dz. nr 47
(obr. 36, ark. 3, 
LU1I/00345605/9)
położonej przy 
ul. Krakowskie 
Przedmieście

- - 400,00 zł netto - Przetarg 
zakończył się 

wynikiem 
negatywnym
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III ustny przetarg 
nieograniczony

24 lipca 2018 roku, 
Lublin, 

ul. Wieniawska 14
w siedzibie 

Wydziału 
Gospodarowania 

Mieniem

cz. dz. nr 47
(obr. 36, ark. 3, 
LU1I/00345605/9)
położonej przy 
ul. Krakowskie 
Przedmieście

1 - 400,00 zł netto 410,00 zł netto Kacper Domżał

IV ustny przetarg 
nieograniczony

24 lipca 2018 roku, 
Lublin, 

ul. Wieniawska 14
w siedzibie 

Wydziału 
Gospodarowania 

Mieniem

cz. dz. nr 47
(obr. 36, ark. 3, 
LU1I/00345605/9)
położonej przy 
ul. Krakowskie 
Przedmieście

- - 400,00 zł netto - Przetarg 
zakończył się 

wynikiem 
negatywnym

Termin wywieszenia informacji o wyniku przetargu od 01.08.2018 r. do 07.08.2018 r.
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