
Zarządzenie nr 39/12/2012

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 21 grudnia 2012 r. 

zmieniające zarządzenie nr 1200/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 grudnia
2011 r.   w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Zarządowi Nieruchomości
Komunalnych  w  Lublinie  nieodpłatnego  zarządzania  nieruchomościami
stanowiącymi  własność,  współwłasność  bądź  pozostającymi  w  samoistnym
posiadaniu  Gminy Lublin

Na  podstawie  art.  30  ust  1  i  2  pkt  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku  Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.), art. 190 w
związku  z  art.  189  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce
nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),  § 2 uchwały nr
407/XXXIX/96  Rady  Miejskiej  w  Lublinie  z  dnia  14  listopada  1996  r.  w  sprawie
utworzenia  zakładu budżetowego Miasta  Lublina  pod nazwą Zarząd Nieruchomości
Komunalnych w Lublinie  (z późn. zm.) oraz  § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta
Miasta  Lublin  z  dnia  24  lutego  2011  roku  w  sprawie  nadania  Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin  (z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1

W  załącznikach  nr  1  i  nr  2  do  zarządzenia  nr  1200/2011 Prezydenta  Miasta 
Lublin z dnia 9 grudnia 2011 r.  w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Zarządowi
Nieruchomości Komunalnych w Lublinie nieodpłatnego zarządzania nieruchomościami
stanowiącymi własność, współwłasność bądź pozostającymi w samoistnym posiadaniu
Gminy Lublin,  zmienionego Zarządzeniem nr 34/1/2012 Prezydenta Miasta Lublin z
dnia 12 stycznia 2012 r.,  Zarządzeniem  nr  9/2/2012  Prezydenta Miasta Lublin z dnia
2 lutego 2012 r.,  Zarządzeniem  nr  107/2/2012  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
  29 lutego 2012  r.,  Zarządzeniem  nr 119/3/2012   Prezydenta  Miasta  Lublin  z dnia
30 marca 2012 r., Zarządzeniem nr 9/7/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 lipca
 2012 r.  oraz  Zarządzeniem  Nr  28/10/2012  Prezydenta  Miasta  Lublin  z   dnia  5
października 2012 r.  wprowadzam zmiany polegające na:

1) wykreśleniu  z  załącznika  nr  1  nieruchomości  stanowiącej  własność  osób 
fizycznych, położonej w Lublinie przy ul. Skłodowskiej 16, oznaczonej jako działka 
nr 26 o powierzchni 696 m2, obr. 41 - Wieniawa, ark. 3;

2) wykreśleniu z załącznika nr 1 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin, 
położonej  w  Lublinie  przy  ul.  Głównej  34b,  oznaczonej  jako  działka  nr  124  
o powierzchni 1042 m2, obr. 74 - Wola Sławinkowska, ark. 7;

3) wykreśleniu  z  załącznika  nr  1  nieruchomości  stanowiącej  własność  osób 
fizycznych, położonej w Lublinie przy ul. Granicznej 18, oznaczonej jako działka nr 
104 o powierzchni 538 m2, obr. 34 - Stare Miasto, ark. 7;
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4) wykreśleniu  z  załącznika  nr  1  i  dodaniu  do  załącznika  nr  2  nieruchomości 
stanowiącej współwłasność Gminy Lublin i osób fizycznych, położonej w Lublinie 
przy al. Spółdzielczości Pracy 77, oznaczonej jako działka nr 7/2 o powierzchni 
396 m2, obr. 42 - Wiktoryn, ark. 5;

5) w załączniku nr 1 w kolumnie: Adres nieruchomości, w pozycji Łęczyńska 56, 
oznaczonej jako działka nr 12/2 o powierzchni 133 m2, obr. 2 - Bronowice, ark. 5, 
zastąpieniu wyrazów "Łęczyńska 56" wyrazami "Łęczyńska 56d";

6) w załączniku nr 1 w kolumnie: Arkusz mapy, w pozycji Podzamcze, oznaczonej 
jako  działka  nr  10  o  powierzchni  159  m2,  obr.  14  -  Kalinowszczyzna,  ark.  2, 
zastąpieniu numeru "2" numerem "11";

7) w załączniku nr 1 w kolumnie: Nr działki oraz w kolumnie: Powierzchnia (m2),  
w pozycji  ul.  Zygmunta Augusta 7, oznaczonej jako działka nr 9 o powierzchni 
1504 m2 , obr. 11 - Dziesiąta Wieś, ark. 5, zastąpieniu numeru "9" numerem "9/2"  
oraz zmianie powierzchni z "1504 m2" na "1282 m2";

8) w załączniku nr 1 w kolumnie: Nr działki oraz w kolumnie: Powierzchnia (m2),  
w pozycji ul. Zygmunta Augusta 5,7, oznaczonej jako działka nr 10 o powierzchni 
1549 m2 , obr. 11 - Dziesiąta Wieś, ark. 5, zastąpieniu numeru "10" numerem 
"10/2" oraz zmianie powierzchni z "1549 m2" na "1291 m2";

9) w załączniku nr 1 w kolumnie: Nr działki oraz w kolumnie: Powierzchnia (m2),  
w pozycji ul. Zygmunta Augusta 7,9, oznaczonej jako działka nr 11 o powierzchni 
2283 m2 , obr. 11 - Dziesiąta Wieś, ark. 5, zastąpieniu numeru "11" numerem 
"11/2" oraz zmianie powierzchni z "2283 m2" na "1822 m2";

10) w załączniku nr 1 w kolumnie: Nr działki oraz w kolumnie: Powierzchnia (m2),  
w pozycji ul. Zygmunta Augusta 9, oznaczonej jako działki nr 12/2, 12/3, 13/1, 17, 
25/1, 26/1, 30/2, 31/1 o powierzchni 6177 m2 , obr. 11 - Dziesiąta Wieś, ark. 5, 
wykreśleniu numeru "12/2" oraz zmianie powierzchni z "6177 m2" na "5789 m2";

11) wykreśleniu  z  załącznika  nr  1  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy 
Lublin, zgodnie z wykazem wraz z mapami o numerach od 1 do 43, będącym 
załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

(-) Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1)Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2)Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.
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