
Zarządzenie nr 55/5/2013

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 17 maja 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  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 załączniku 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., 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 50/1/2013  Prezydenta Miasta Lublin 
z dnia 22 stycznia 2013 r. wprowadzam zmiany polegające na:

1)  dodaniu  do  załącznika  nr  1  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy 
Lublin, położonej w Lublinie przy ul. Łagiewnickiej 1, oznaczonej jako działka 
nr 13/2 o pow. 892 m², obr. 38 - Trześniów, ark. 3;

2)   dodaniu  do  załącznika  nr  1  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy 
Lublin,  położonej  w  Lublinie  przy  ul.  Lubartowskiej  71,  oznaczonej  jako 
działka nr 10/1 o pow. 1526 m², obr. 7 - Czwartek, ark. 1;

3)  dodaniu do załącznika nr 1 nieruchomości garażowej stanowiącej własność 
Gminy Lublin, położonej w Lublinie przy ul. Gospodarczej 23, oznaczonej jako 
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działka nr 8, obr. 37 - Tatary, ark. 8;
4)  dodaniu  do  załącznika  nr  1  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy 

Lublin, położonej w Lublinie przy ul. Jezuickiej 5/7, oznaczonej jako działka nr 
126/5 o pow. 262 m² oraz działka nr 126/4 o pow.182 m², obr. 34 - Stare 
Miasto, ark. 2;

5)  wykreśleniu  z  załącznika  nr  1  nieruchomości  stanowiącej  własność  osób 
fizycznych,  położonej  w  Lublinie  w  pobliżu  ul.  Bohaterów  Monte  Casino 
(dawna ul. Szpitalna  1),  oznaczonej jako działka nr 79/5 o pow. 2069 m², 
obr. 15 - Konstantynów, ark. 2;

6)  wykreśleniu  z  załącznika  nr  1  nieruchomości  stanowiącej  własność  osób 
fizycznych,  położonej  w  Lublinie  przy  ul.  Zacisznej  10,   oznaczonej  jako 
działka nr 34 o pow. 516  m², obr. 10 - Dziesiąta Stara, ark. 4;

7)  wykreśleniu  z  załącznika  nr  2  nieruchomości  stanowiącej  własność  osób 
fizycznych, położonej w Lublinie przy ul. Olejnej 7,  oznaczonej jako działka nr 
31  o pow. 718  m², obr. 34 - Stare Miasto, ark. 2;

8)  w  załączniku  nr  1  w  kolumnie:  Forma  własności,  zastąpieniu  wyrazu 
"wspólnota" wyrazami "własność gminy" w pozycjach:

  a)  Krakowskie  Przedmieście  39A,  oznaczonej  jako  działka  nr  71/3  
 o powierzchni 536 m2, obr. 36 - Śródmieście, ark. 4;

  b)  Krakowskie  Przedmieście  39A,  oznaczonej  jako  działka  nr  71/4  
 o powierzchni 579 m2, obr. 36 - Śródmieście, ark. 4;

§ 29)  w  załączniku  nr  1  w  kolumnie:  Forma  własności,  wpisaniu  wyrazów 
"własność gminy" w pozycji ul. Sieroca 3/16, działka nr 63 o powierzchni 1301 
m², obr. 7 - Czwartek, ark. 1 - lokal mieszkalny o powierzchni 43,92 m2 .

§ 3

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Gospodarowania 
Mieniem.

§ 4

Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierzam  Zastępcy  Prezydenta  ds. 
Zarządzania Miastem.

§ 5

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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