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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) Prezydent Miasta 

Lublin  podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz  nieruchomości  gminnych  przeznaczonych  do  wydzierżawienia,  użyczenia w  trybie 

bezprzetargowym na rzecz Wnioskodawcy, w wykonaniu:

Zarządzenia nr 4/5/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze  

bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin

Zarządzenia  nr  15/12/2018  z  dnia  12  grudnia  2018  r.  zmieniającego  zarządzenie  nr  92/8/2012  Prezydenta  Miasta  Lublin  

z dnia 10 sierpnia 2012 r.  w  sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Lublin 

położonej w Lublinie przy ul. Podwale 3a

Zarządzenia nr 14/7/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin

Zarządzenia  nr  41/11/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  21  listopada  2018  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  użyczenia 

niewyodrębnionego pomieszczenia usytuowanego w budynku położonym na nieruchomości przy ul. Podwale 3a w Lublinie

Uchwały Nr 1223/XLVII/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości 

Gminy Lublin

Uchwały Nr 1265/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin
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Lp Opis i oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji gruntów

Położenie
nieruchomości

Okres trwania 
umowy

Przeznaczenie
nieruchomości

Pow.
m²

Wysokość
 stawki czynszu 

netto zł

1 2 3 4 5 6
1 dz. nr 213/5 (obr. 31, ark. 12, KW 

LU1I/00152237/8)
ul. Gen. Józefa 
Zajączka 34

do 3 lat zieleń przydomowa 62,00 m² 2,90 zł/m² rocznie

2 cz. dz. nr 45/5 (obr. 34, ark. 3, 
KW LU1I/00169431/0)

Zabudowana 
nieruchomość przy 
ul. Podwale 3a

Umowa od 
22.10.2012 r. 

na czas 
nieoznaczony 

z zastrzeżeniem 
obowiązywania 
zmiany o której 
mowa w opisie 
nieruchomości 

od dnia 
01.01.2019 r.

Do wyłącznego korzystania przez 
Straż Miejską Miasta Lublin

do wspólnego korzystania z 
Urzędem Miasta Lublin

1392,78 m²

167,58 m²

użyczenie (0,00 zł)

3 dz. nr 131/3 (obr. 50, ark. 1, KW LU1I/00179017/5) ul. Krężnicka do 3 lat Parking ogólnodostępny, reklama 241,00 m² 2,00 zł/m² miesięcznie

4 cz. dz. nr 45/5 (obr. 34,ark. 3, 
KW LU1I/00169431/0)

Sala gimnastyczna 
w zabudowanej 
nieruchomości przy 
ul. Podwale 3a

do 3 lat Prowadzenie zajęć wychowania 
fizycznego

324,27 m² użyczenie (0,00 zł)

5 dz. nr 39/3 (obr. 36, ark. 4, LU1I/00156209/1) ul. Chmielna 4C do 5 lat Polepszenie warunków korzysta-
nia z sąsiedniej nieruchomości 
Skarbu Państwa będącej w użyt-
kowaniu kodeksowym Lubelskiej 
Izby Lekarskiej

162,00 m² 0,90 zł/m² miesięcznie
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6 cz. dz. nr 23/7 (obr. 22, ark. 3, 
KW LU1I/00220223/5)

ul. W. Kunickiego 
2d

do 5 lat parking 285,00 m² 2,00 zł/m² miesięcznie

1. Termin wnoszenia czynszu: - dla umów dzierżaw płatnych miesięcznie – do 10-go dnia każdego miesiąca z dołu
                                             - dla umów najmu płatnych miesięcznie – do 10-go dnia każdego miesiąca z góry
                                             - dla umów płatnych rocznie – do 1-go października każdego roku obowiązywania umowy 

2. Aktualizacja  czynszu:  coroczna  w  oparciu  o  średnioroczny wskaźnik  cen towarów i  usług  konsumpcyjnych  ogłaszany przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Do stawek czynszu doliczany jest obowiązujący podatek VAT.
4. Wykaz został wywieszony od dnia 20.12.2018 r. na okres 21 dni, do dnia 09.01.2019 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału 

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