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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. 121) Prezydent Miasta

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

lub użyczenia na rzecz Wnioskodawcy, w wykonaniu:

Uchwała nr 831/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy

Lublin

Uchwała nr 989/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości

Gminy Lublin 

Zarządzenie nr 73/1/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej

nieruchomości Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Rynek 8

Lp Opis i oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji gruntów

Położenie
nieruchomości

Okres trwania
umowy

Przeznaczenie
nieruchomości

Pow.
m²

Wysokość
 stawki czynszu 

netto zł
1. cz. dz. nr 84 (obr. 34, ark. 2, 

KW LU1I/00085983/1)
pomieszczenia zlokalizowane w kondy-
gnacji podziemnej budynku przy 
ul. Rynek 8

do 3 lat realizacja statutowej 
działalności kulturalnej

208,70 0,00 zł użyczenie

2. cz. dz. nr 31/20 (obr. 7, ark. 3, 
KW LU1I/00132204/2)

ul. Probostwo 21, 23 do 5 lat kiosk handlowy 10,00 17,00 zł /m2 miesięcznie

3. dz. nr 92/2 (obr. 11, ark. 15, 
KW LU1I/00157570/9)

ul. Wyzwolenia do 5 lat zieleń przydomowa 897,00 0,65 zł/m2 rocznie

4. cz. dz. nr 2/1 (obr. 36, ark. 3, 
KW LU1I/00156387/2)

pl. Plac Litewski do 5 lat reklama na markizie 
stanowiąca zadaszenie 
wejścia głównego do hotelu

1,00 1,50 zł/ m2 / dzień
do dnia 31.12.2018 r.;
2,00 zł/ m2 / dzień od
01.01.2019 r. do dnia
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31.12.2020 r.

5. cz. dz. nr 258/3 (obr. 40, ark. 6, 
KW LU1I/00176254/7)

w pobl. ul. Warmińskiej do 5 lat zieleń przydomowa 26,00 2,20 zł/m2 rocznie 

1. Termin wnoszenia czynszu: - dla umów płatnych miesięcznie – do 10-go dnia każdego miesiąca z dołu
                                             - 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 30.01.2018 r. na okres 21 dni, do dnia 19.02.2018 r., na tabl icy ogłoszeń w siedzibie Wydziału

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