
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 46/12/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zniesienia współwłasności wodociągu wiejskiego „Czerniejów”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U.  z  2019 r.  poz.  506,  1309,  1571,  1696  i  1815)  oraz  §  22  ust.  1
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do
zarządzenia  nr  32/12/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  21  grudnia  2018 r.
w sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin
(j.t. Obwieszczenie  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  31  października  2019  r.)
zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyrażam  zgodę  na  zniesienie  współwłasności  wodociągu  wiejskiego
„Czerniejów” składającego się z sieci wraz z uzbrojeniem zlokalizowanego na terenie
Gminy  Lublin,  Gminy  Głusk  i  Gminy  Jabłonna  oraz  ujęcia  wody  zlokalizowanego
na terenie Gminy Jabłonna, w którym udziały należą w części 37,2% do Gminy Lublin,
w części 55,2% do Gminy Głusk  oraz w części 7,6% do Gminy Jabłonna.

§ 2

Zniesienie  współwłasności  wodociągu  wiejskiego  „Czerniejów”  zostanie
dokonane w następujący sposób:

1) Gmina Lublin otrzyma na wyłączną własność sieci wraz z uzbrojeniem położone
w granicach administracyjnych Gminy Lublin, Gmina Głusk otrzyma na wyłączną
własność  sieci  wraz  z  uzbrojeniem  położone  w  granicach  administracyjnych
Gminy Głusk zaś Gmina Jabłonna otrzyma na wyłączną własność sieci  wraz
z uzbrojeniem położone w granicach administracyjnych Gminy Jabłonna;

2) Gmina Głusk otrzyma 77,52% części, a Gmina Jabłonna otrzyma 22,48% części
ujęcia  wody  zlokalizowanego  w  miejscowości  Czerniejów-Kolonia  Gmina
Jabłonna na nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 27/5, 27/6
i 27/3.

§ 3

Zniesienie współwłasności wodociągu wiejskiego „Czerniejów”, o którym mowa
w § 1, nastąpi bez wzajemnych spłat i dopłat. 
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   § 4
Szczegółowe  warunki  zniesienia  współwłasności  określi  umowa  sporządzona

pomiędzy współwłaścicielami.

§ 5

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Gospodarowania
Mieniem Urzędu Miasta Lublin.

§ 6

Nadzór  nad  realizacją  zarządzenia  powierzam  Zastępcy  Prezydenta
ds. Inwestycji i Rozwoju.

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

                          (-) dr Krzysztof Żuk

  Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

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