
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 49/4/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 9 kwietnia 2019 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 2019 r. poz. 506), § 2 uchwały nr 407/XXXIX/1996
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  32/12/2018  Prezydenta  Miasta
Lublin  z  dnia 21 grudnia 2018 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.,  zarządzeniem  nr 50/1/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 stycznia
2013 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.,
zarządzeniem   nr  8/12/2013  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  2  grudnia  2013  r.,
zarządzeniem  nr  51/1/2014 Prezydenta Miasta Lublin z  dnia 21 stycznia 2014 r.,
zarządzeniem   nr  56/2/2014  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  26  lutego  2014  r.,
zarządzeniem   nr  13/3/2014  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  7  marca  2014  r.,
zarządzeniem  nr  5/4/2014  Prezydenta Miasta  Lublin  z  dnia  1  kwietnia  2014 r.,
zarządzeniem  nr  49/5/2014  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  21  maja  2014  r.,
zarządzeniem  nr  10/6/2014  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  2  czerwca  2014  r.,
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zarządzeniem nr  61/8/2014  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  27  sierpnia  2014  r.,
zarządzeniem nr 4/10/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 października 2014 r.,
zarządzeniem nr  84/12/2014 Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  31  grudnia  2014 r.,
zarządzeniem  nr  59/2/2015  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  10  lutego  2015  r.,
zarządzeniem nr  49/9/2015 Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  18 września  2015 r.,
zarządzeniem nr  41/4/2016  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  15  kwietnia  2016  r.,
zarządzeniem  nr  58/7/2016  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  22  lipca  2016  r.,
zarządzeniem nr  76/12/2016 Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  23  grudnia  2016 r.,
zarządzeniem nr  77/4/2017  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  20  kwietnia  2017  r.,
zarządzeniem nr  40/8/2017  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  11  sierpnia  2017  r.,
zarządzeniem  nr  75/3/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  23  marca  2018  r.,
zarządzeniem nr  38/4/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  12  kwietnia  2018  r.,
zarządzeniem  nr  130/7/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  19  lipca  2018  r.,
zarządzeniem  nr  5/9/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  3  września  2018  r.
oraz zarządzeniem nr 29/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2018 r.

wprowadzam następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) wykreśla  się  nieruchomość  położoną  przy  ul.  Piekarskiej  29
(obr.  17  –  Krochmalna,  ark.  2)  oznaczoną  jako  działka  nr  53
o powierzchni 586 m2,

b) w pozycji  Zielona  5  (obr.  36  -  Śródmieście,  ark.  3)  wykreśla  się  działkę
nr  22/18 o powierzchni 398 m2,

c) w  pozycji  Wolska  2  -  8  (obr.  22  -  Piaski,  ark.  3)  wykreśla  się  działkę
nr  27/1  o  powierzchni  2485  m2  oraz  dodaje  się  działkę  nr  27/2
o powierzchni 1626 m2,

d) w  pozycji  Głęboka  8a  (obr.  29  –  Rury  Św.  Ducha,  ark.  3,  dz.  34/18
i 34/19) wyłącza się lokal użytkowy Gminy Lublin o powierzchni 48,74 m2,

e) wykreśla się nieruchomość położoną przy ul. Bulwarowej 7 (obr. 34 – Stare
Miasto, ark. 5) oznaczoną jako działka nr 86 o powierzchni 999 m2,

f) wykreśla  się  nieruchomość  położoną  przy  ul.  Wesołej  6a
/Zamojskiej 19,19a (obr. 34 – Stare Miasto, ark. 5) oznaczoną jako działka nr
33/2 o powierzchni 1710 m2,

g) wykreśla  się  nieruchomość  przy  al.  Spółdzielczości  Pracy  77
(obr.  42  –  Wiktoryn,  ark.  5)  oznaczoną  jako  działka  nr  7/2
o powierzchni 396 m2,

h) w  pozycji  Wrotkowska  2a  (obr.  43  -  Wrotków,  ark.  5)  wykreśla  się  działkę
nr 72/2 o powierzchni 3775 m2 oraz dodaje się działki; nr 72/5 o powierzchni
38 m2, nr 72/6 o powierzchni 353 m2 i nr 72/8  o powierzchni 2196 m2,

i) w  pozycji  Wrotkowska 2b (obr.  43  –  Wrotków,  ark.  5)  wykreśla  się  działkę
nr 72/1 o powierzchni 698 m2 oraz dodaje się działkę nr 72/4 o powierzchni 509
m2,
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j) w pozycji Szczytowa 11 dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 15/3 (obr.
27 – Rury Bonifraterskie, ark. 5) w kolumnie: Forma własności - wpis „własność
gminy” zastępuje się wpisem „własność mieszana (współwłasność”),

k) dodaje  się  nieruchomości  Gminy Lublin  przy ul.  Zagłoby (obr.  39  – Węglin
Północ, ark. 5),  oznaczone jako działki  nr 69 o powierzchni 100 m2 i  nr 70
o powierzchni 100 m2,

l) dodaje  się  nieruchomość  Gminy  Lublin  przy  ul.  Cisowej  3
obr.  31  –  Sławinek,  ark.  10),  oznaczoną  jako  działka  nr  83  o  powierzchni
455 m2, objętą księgą wieczystą LU1I/00007048/5;

2) w załączniku nr 2  dodaje się nieruchomość  przy al.  Spółdzielczości  Pracy 77
(obr.  42  –  Wiktoryn,  ark.  5)  oznaczoną  jako  działka  nr  7/2
o powierzchni 396 m2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. Prezydenta Miasta Lublin

             (-) Mariusz Banach

                                                                                        Zastępca Prezydenta

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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