
Zarządzenie nr 51/1/2014

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 21 stycznia 2014 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 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 załączniku nr 1 do zarządzenia nr 1200/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9
grudnia 2012 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.  , 
zarządzeniem  nr  55/5/2013  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  17  maja  2013  r.  
zarządzeniem nr 36/8/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 sierpnia 2013 r. oraz 
zarządzeniem  nr  8/12/2013  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  2  grudnia  2013  r.  
wprowadzam zmiany polegające na:

1) wykreśleniu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, położonej
w Lublinie przy ul. Spokojnej 2, oznaczonej jako działka nr 10 o powierzchni  
0,2214 ha, obr. 36 - Śródmieście, ark. 4;

2) wykreśleniu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, położonej
w  Lublinie  przy  ul.  Wieniawskiej  15a,  oznaczonej  jako  działka  nr  11/2
o powierzchni 0,2235 ha, obr. 36 - Śródmieście, ark. 4;

3) wykreśleniu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, położonej
w  Lublinie  przy  ul.  Wieniawskiej  13,  oznaczonej  jako  działka  nr  12
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o powierzchni 0,0879 ha, obr. 36 - Śródmieście, ark. 4;
4)  wykreśleniu  nieruchomości  stanowiącej  własność  firmy  Centrum  Usług 

Szkoleniowych  "LIDER"  Sp.  z  o.o.,  położonej  w  Lublinie  przy
ul. Radziwiłłowskiej 3, oznaczonej jako działka nr 35/3 o powierzchni 0,0930 
ha, obr. 36 - Śródmieście, ark. 2;

5) wykreśleniu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, położonej
w Lublinie  przy ul.  Widok  4,  oznaczonej  jako  działka  nr  14  o  powierzchni 
0,0663 ha, obr. 22 - Piaski, ark 7;

6)  w  pozycji:  Droga  Męczenników  Majdanka  /  ul.  Jagiellończyka  (w  pobl.),  
oznaczonej jako działka nr 35/3, obr. 11 - Dziesiąta Wieś, ark. 5, w kolumnie: 
Nr  działki  oraz  w  kolumnie:  Powierzchnia  -  zastąpieniu  numeru  "35/3
o  powierzchni  0,3785  ha"  numerem  "35/4  o  powierzchni  0,3601  ha"  oraz 
numerem "35/5 o powierzchni 0,0184 ha";

7) w pozycji: ul. Kresowa 2, 4, oznaczonej jako działka nr 35/3, obr. 37 - Tatary,  
ark.  7,  w kolumnie:  Nr  działki  oraz w kolumnie:  Powierzchnia -  zastąpieniu 
numeru "35/3 o powierzchni 1,3825 ha" numerem "35/9 o powierzchni 0,3500 
ha",  numerem  "35/10  o  powierzchni  0,4666  ha"  oraz  numerem  "35/11
o powierzchni 0,5659 ha"; 

8)  w  pozycji  ul.  Zabytkowa  5,  oznaczonej  jako  działka  nr  238/2,  obr.  62  -  
Jakubowice,  ark.  9,  w kolumnie:  Nr działki  oraz w kolumnie Powierzchnia - 
zastąpieniu  numeru  "238/2  o  powierzchni  0,1745  ha"  numerem  "238/4
o powierzchni 0,1579 ha";

9) dodaniu  lokalu  mieszkalnego  stanowiącego  własność  Gminy  Lublin, 
położonego  w  Lublinie  przy  ul.  Krańcowej  84/68  na  działce  nr  216/17
o powierzchni 1,5808 ha, obręb 16 - Kośminek, ark. 3;

10) wykreśleniu  nieruchomości  stanowiącej  własność  osoby fizycznej,  położonej
  w Lublinie przy ul. Skibińskiej 26, oznaczonej jako działka nr 43 o powierzchni 
  0,0689 ha, obr. 2 - Bronowice, ark 6.

§ 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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