
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 53/2/2021

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 15 lutego 2021 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  2020  r.  poz.  713  i  1378),  §  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 (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 10 listopada 2020 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wyrażam  zgodę  na  powierzenie  Zarządowi  Nieruchomości  Komunalnych
w Lublinie nieodpłatnego zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność,
współwłasność  bądź  pozostającymi  w  samoistnym  posiadaniu  Gminy  Lublin
określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz na reprezentowanie
Gminy Lublin jako współwłaściciela w nieruchomościach określonych w załączniku
nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Zarząd  Nieruchomości  Komunalnych  w  Lublinie  będzie  sprawował  zarząd
nieruchomościami  określonymi  w  ust.  1  na  podstawie  zawartego  pomiędzy
stronami porozumienia.

§ 2

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Zarządu  Nieruchomości
Komunalnych w Lublinie.

§ 3

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

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 1200/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 grudnia
2011  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  powierzenie  Zarządowi  Nieruchomości
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Prezydent Miasta Lublin

Komunalnych w Lublinie nieodpłatnego zarządzania nieruchomościami stanowiącymi
własność bądź współwłasność Gminy Lublin z późn. zm.

§ 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.
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