
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 40/8/2017

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 11 sierpnia 2017 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  ust.  2  pkt  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.
o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  446  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 (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 lipca 2015 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 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  zarządzeniami  Prezydenta  Miasta  Lublin:
nr 34/1/2012  z  dnia  12  stycznia  2012  r.,  nr  9/2/2012  z  dnia  2  lutego  2012  r.,
nr 107/2/2012  z  dnia  29  lutego  2012  r.,  nr  119/3/2012  z  dnia  30  marca  2012  r.,
nr 9/7/2012  z  dnia  2  lipca  2012  r.,  nr  28/10/2012  z  dnia  5 października  2012  r.,
nr 39/12/2012 z dnia 21 grudnia 2012  r., nr 50/1/2013  z dnia 22 stycznia 2013 r.,
nr 55/5/2013  z  dnia  17  maja  2013  r.,  nr  36/8/2013  z  dnia  16 sierpnia  2013  r.,
nr 8/12/2013  z  dnia  2  grudnia  2013  r.,  nr  51/1/2014  z  dnia  21 stycznia  2014  r.,
nr 56/2/2014 z dnia 26 lutego 2014 r., nr 13/3/2014 z dnia 7 marca 2014 r., nr 5/4/2014
z  dnia  1  kwietnia  2014 r., nr 49/5/2014 z dnia 21 maja 2014 r., nr 10/6/2014 z dnia
2 czerwca  2014  r.,  nr  61/8/2014  z  dnia  27  sierpnia  2014  r.,  nr 4/10/2014  z  dnia
1 października 2014 r., nr 84/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.,  nr 59/2/2015 z dnia
10  lutego  2015  r.,  nr  49/9/2015  z  dnia  18  września  2015  r.,  nr 41/4/2016  z  dnia
15 kwietnia  2016  r.,  nr  58/7/2016  z  dnia  22  lipca  2016  r.,  nr 76/12/2016  z  dnia
23 grudnia  2016  r.  oraz  nr  77/4/2017  z  dnia  20  kwietnia  2017  r.  wprowadzam
następujące zmiany:
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1) wykreśla się nieruchomość położoną przy ul. Kalinowszczyzna 29, stanowiącą
działkę  nr  39  (obr.  14  –  Kalinowszczyzna,  ark.  13),
o powierzchni użytkowej 1495 m2;

2) w pozycji Północna 125 (obr. 3 – Czechów I, ark. 7 dz. 59/9) w kolumnie KW -
księgę  wieczystą                              zastępuje  się  księgą  wieczystą
                                               ;

3) w pozycji Nałęczowska 20, 22 (obr. 33 – Sławin Helenów, ark. 12), wykreśla się
działkę nr 23/15 o powierzchni użytkowej 5921 m2 i dodaje się działkę nr 23/20
o powierzchni użytkowej 5901 m2;

4) w pozycji Jagiełły 20 (obr. 11 – Dziesiąta Wieś, ark. 4) wykreśla się  działkę nr 89/4
o  powierzchni  użytkowej  1358  m2 i  dodaje  się  działkę   nr  89/6
o powierzchni użytkowej 699 m2, ponadto w kolumnie: KW - księgę wieczystą nr
             zastępuje się księgą                              , zaś w kolumnie: forma własności
– wpis „własność gminy” zastępuje się wpisem „wspólnota”;

5) dodaje  się  lokal  mieszkalny  nr  13  o  powierzchni  użytkowej  88,47  m2 wraz
z  przynależnym  garażem  nr  3  o  powierzchni  15,99  m2,  usytuowany
w budynku przy ul. Nadbystrzyckiej 189 b (obr. 27 – Rury Bonifraterskie, ark. 6,
dz.  5/1  o  powierzchni  1023  m2,  dz.  5/2  o  powierzchni  211  m2 i  dz.  6/5
o powierzchni  740  m2,  objęte  księgą  wieczystą                              ),
dla którego prowadzona jest księga wieczysta                         ;

6) dodaje  się  lokal  mieszkalny  nr  13  o  powierzchni  użytkowej  49,30  m2 wraz
z przynależną piwnicą nr 09 o powierzchni 2,20 m2 usytuowany w budynku przy
ul. 1 Maja 43 w Lublinie (obr. 22 – Piaski, ark. 4 dz. 55 o powierzchni  991 m2,
objęty księgą wieczystą                            ),  dla którego prowadzona jest księga
wieczysta                              ;

7) w pozycji Czysta 3 (obr. 41 – Wieniawa, ark. 2) dodaje się nieruchomości Gminy
Lublin,  stanowiące  działki:  nr  36/3  o  pow.  użytkowej  125  m2  oraz
nr 36/4 o pow. użytkowej 187 m2 objęte księgą wieczystą                            ;

8) w  pozycji  Furmańska  3-7,  9-11  (obr.  34  –  Stare  Miasto,  ark.  1  dz.  21/2
o pow. 2678 m2) w kolumnie: adres nieruchomości – wpis „Furmańska 3-7, 9-11”
zastępuje  się  wpisem  „Furmańska  5”  oraz  wyłącza  się  część  działki
o powierzchni 167 m2;

9) dodaje  się  nieruchomość  zabudowaną  przy  ul.  Spokojnej  10
{ul.  Czechowskiej  12}; {ul.  Gawareckich  1};  {ul.  Lubomelskiej},  stanowiącą
własność Miasta Lublin – miasta na prawach powiatu, oznaczoną jako działka nr
32/4 (obr.  36 – Śródmieście,  ark.  1) o powierzchni  10 075 m2,  objętą księgą
wieczystą                             ;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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        (-) Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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