
Zarządzenie nr 36/12/2014

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w  sprawie  pierwokupu  nieruchomości  położonych  w  Lublinie  przy
 ul. Wrońskiej 3a i ul. Sławin      

Na podstawie art.  30  ust. 1  ustawy z  dnia 8  marca  1990 r.  o samorządzie
gminnym  (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust.  4,
art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.
U. z 2014 r.  poz.  518) 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

Nie korzystam z prawa pierwokupu:
1) nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w Lublinie

przy ulicy Wrońskiej 3a, oznaczonej jako działka nr 25/5 o powierzchni 0,0045
ha (Obr. 19 – Majdan Tatarski, ark. 8), której prawo użytkowania wieczystego
przysługuje  spółce  MD-LSO1  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością
z siedzibą w Lublinie - prawo  użytkowania wieczystego jest zbywane umową
sprzedaży  warunkowej  sporządzoną  w  Kancelarii  Notarialnej  przed  Renatą
Mierzwa – notariuszem w Lublinie Rep. A Nr 6647/2014 z dnia 26 listopada
2014 r. na rzecz spółki PGE Dystrybucja Spółka  akcyjna  z siedzibą w Lublinie;

2) nieruchomości stanowiącej własność                          małżonków         ,
położonej  w Lublinie  przy ulicy Sławin     ,  oznaczonej  jako  działka  nr  417
o powierzchni  0,0387  ha  (Obr.  73  –  Sławin  -  Szerokie,  ark.  13)  -  prawo
własności  jest  zbywane  umową  sprzedaży  warunkowej  sporządzoną
w Kancelarii Notarialnej przed Brygidą Nizo – notariuszem w Lublinie Rep. A Nr
3292/2014 z dnia 28 listopada  2014 r. na rzecz                             – udział
28/100   części,                                         -  udział   36/100   części  oraz           
 i                 małżonków                    – udział  36/100 części.

§ 2

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Geodezji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Lublin

                            (-) Krzysztof Żuk   
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Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.
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