
Zarządzenie nr  36/8/2013

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 16 sierpnia 2013 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 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 190 w związku z art. 189 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. 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  r.  w  sprawie  nadania
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  z  późn.  zm. zarządzam,  co 
następuje:

§ 1

W załącznikach 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.,  
zarządzeniem nr 28/10/2012  Prezydenta Miasta Lublin z dnia 5 października 2012 r., 
zarządzeniem nr 39/12/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2012 r. oraz 
zarządzeniem  nr  55/5/2013  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  17  maja  2013  r.  
wprowadzam  zmiany polegające na: 

1) dodaniu  do  załącznika  nr  1  części  nieruchomości  stanowiących  własność 
Gminy  Lublin  położonych  w  Lublinie,  oznaczonych  na  mapie  będącej 
załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
a) przy ul. Spokojnej 2, oznaczonej jako działka nr 10 o powierzchni 2214 m², 

obr. 36 -Śródmieście, ark. 4,
b) przy ul. Wieniawskiej 13, oznaczonej jako działka nr 12 o powierzchni 879 

m², obr. 36 -Śródmieście, ark. 4,
c) przy ul.  Wieniawskiej  15a, oznaczonej  jako działka nr 11/2 o powierzchni 
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2235 m², obr. 36 -Śródmieście, ark. 4;
2) dodaniu do załącznika nr 1 części nieruchomości stanowiącej współwłasność 

Gminy Lublin,  położonej  w Lublinie  przy ul.  Kunickiego 23 oznaczonej  jako 
działka  nr  67/9  o  powierzchni  1806  m²,  obr.  10  -  Dziesiąta  Stara,  ark.  3, 
oznaczonej na mapie będącej załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) dodaniu do załącznika nr 1 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin, 
pozostającej  we  współużytkowaniu  osób  prywatnych  (wspólnota),  położonej
w  Lublinie  przy  ul.  Biernackiego  20  oznaczonej  jako  działka  nr  31/8  
o powierzchni 1187 m², obr. 7 - Czwartek, ark. 3, oznaczonej na mapie będącej 
załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

4) dodaniu do załącznika nr 1 części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lublin, położonej w Lublinie przy ul. Kunickiego 108  oznaczonej jako działka nr 
171/4 o powierzchni 2784 m², obr. 10 - Dziesiąta Stara, ark. 4, oznaczonej na 
mapie będącej załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;

5) dodaniu do załącznika nr 1 części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lublin,  pozostającej  we  współużytkowaniu  osób  prywatnych  (wspólnota), 
położonej w Lublinie przy ul. Koryznowej 2F oznaczonej jako działka nr 2/10
o powierzchni 1511 m², obr. 14 - Kalinowszczyzna, ark. 1, oznaczonej na mapie 
będącej załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;

6) dodaniu do załącznika nr 1 części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lublin,  pozostającej  we  współużytkowaniu  osób  prywatnych  (wspólnota), 
położonej  w Lublinie  przy  ul.  Glinianej  5a  oznaczonej  jako  działka  nr  34/6
o powierzchni 603 m², obr. 29 - Rury Św. Ducha, ark. 3, oznaczonej na mapie 
będącej załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia;

7) dodaniu do załącznika nr 1 części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lublin,  pozostającej  we  współużytkowaniu  osób  prywatnych  (wspólnota), 
położonej w Lublinie przy ul. Narutowicza 64 oznaczonej jako działka nr 15/3
o powierzchni 195 m², obr. 29 - Rury Św. Ducha, ark. 4, oznaczonej na mapie 
będącej załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia;

8) dodaniu do załącznika nr 1 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin, 
pozostającej  we  współużytkowaniu  osób  prywatnych  (wspólnota),  położonej
w  Lublinie  przy  ul.  Wiercieńskiego  6B  oznaczonej  jako  działka  nr  4/5
o powierzchni 1169 m², obr. 29 - Rury Św. Ducha, ark. 3, oznaczonej na mapie 
będącej załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia;

9) dodaniu do załącznika nr 1 części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lublin,  pozostającej  we  współużytkowaniu  osób  prywatnych  (wspólnota), 
położonej w Lublinie przy ul. Gospodarczej 10 oznaczonej jako działka nr 40
o powierzchni 407 m², obr. 37 - Tatary, ark. 10, oznaczonej na mapie będącej 
załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia;

10) dodaniu  do  załącznika  nr  1  części  nieruchomości  stanowiących  własność 
Gminy  Lublin,  pozostającej  we  współużytkowaniu  osób  prywatnych 
(wspólnota),  położonych  w  Lublinie,  oznaczonych  na  mapie  będącej 
załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia:
a) przy ul. Hutniczej 6a, oznaczonej jako działka nr 37 o powierzchni 397 m², 
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obr. 37 - Tatary, ark. 10,
b) przy ul. Hutniczej 4a, oznaczonej jako działka nr 38, o powierzchni 338 m², 

obr. 37 - Tatary, ark. 10,
c) przy ul. Hutniczej 24a, oznaczonej jako działka nr 39 o powierzchni 455 m², 

obr. 37 - Tatary, ark. 10;
11) dodaniu do załącznika nr 1 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin, 

położonej w Lublinie przy al. Piłsudskiego 17, oznaczonej jako działka nr 40/5 
o powierzchni 5002 m², działka nr 40/3 o powierzchni 195 m2 oraz działka nr 
40/4 o powierzchni 583 m², obr. 22 - Piaski, ark. 4;

12) dodaniu do załącznika nr 1 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin, 
położonej w Lublinie przy ul. Turystycznej 2, oznaczonej jako działka nr 20/1 
o powierzchni 1015 m², obr. 37 - Tatary, ark. 1; 

13) w załączniku nr 1 w pozycji al. Spółdzielczości Pracy 3, dz. nr 20/2, obr. 42 -  
Wiktoryn,  ark.  13,  zastąpieniu  wyrazów  "własność  mieszana"  wyrazami 
"własność  gminy  -  lokal  użytkowy  nr  7  o  powierzchni  302,79  m²  wraz 
z powierzchnią przynależną 56,05 m²";

14) wykreśleniu  z  załącznika  nr  1  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy 
Lublin położonej w Lublinie przy ul. Kresowej 9, oznaczonej jako dz. nr 44/1  
o powierzchni 89 m², obr. 37 - Tatary, ark. 10;

15) wykreśleniu  z  załącznika  nr  1  nieruchomości  stanowiącej  własność  osób 
fizycznych, położonej w Lublinie przy ul. Składowej 13, oznaczonej jako działka 
nr 7 o powierzchni 226 m², obr. 2 - Bronowice, ark. 6;

16)  wykreśleniu  z  załącznika  nr  2  nieruchomości  stanowiącej  własność  osób 
fizycznych,  położonej  w  Lublinie  przy  ul.  Furmańskiej  8,  oznaczonej  jako 
działka nr 4/1, obr. 34 - Stare Miasto, ark.1;

17)  wykreśleniu  z  załącznika  nr  2  nieruchomości  stanowiącej  własność  osób 
fizycznych, położonej w Lublinie przy ul.  Olejnej 8, oznaczonej jako działka  
nr 24, obr. 24 - Stare Miasto, ark. 2.

§ 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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