
Zarządzenie nr 60/10/2014

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Syndykiem Masy Upadłości Funduszu
Mieszkaniowego  Sp.  z  o.  o.  w  upadłości  likwidacyjnej  ugody  dotyczącej
odpłatnego przejęcia sieci wodociągowo - kanalizacyjnych oraz sieci kanalizacji
deszczowej, wybudowanych przez Fundusz Mieszkaniowy Sp. z o. o.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  594  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  z  późn.  zm. zarządzam,  co 
następuje:

§ 1

1. Wyrażam zgodę na zawarcie przez Gminę Lublin z Syndykiem Masy Upadłości 
Funduszu Mieszkaniowego Sp. z o. o. w Lublinie ugody w sprawie odpłatnego 
przejęcia  niżej  wymienionych  sieci  wodociągowo  –  kanalizacyjnych  oraz  sieci 
kanalizacji deszczowej, wybudowanych przez Fundusz Mieszkaniowy Sp. z o. o.:
1) sieć wodociągowa fi 160 przy ul. Jana Sawy o długości 106,80 m;
2) kanał sanitarny fi 200 przy ul. Tomasza Zana, ul. Jana Sawy i ul. Pana Balcera 

o długości 403,30 m;
3) sieć  wodociągowa  fi  160  z  przyłączem z  rur  fi  90  przy  ul.  Tomasza  Zana 

o długości 47,80 m;
4) kanalizacja  sanitarna fi  200 zlokalizowana  w rejonie  budynku przy ul.  Jana 

Sawy 6 o długości 77 m;
5) sieć wodociągowa fi 160 zlokalizowana w rejonie budynku przy ul. Jana Sawy 6 

o długości 111 m;
6) sieć  kanalizacji  deszczowej  zlokalizowana  przy  ul.  Jana  Sawy  i  ul.  Pana 

Balcera o następujących parametrach:
a) sieć kanalizacji  deszczowej PCV na odcinku S1 do S9 o średnicy kd 315 

i długości 168 mb, w tym studnie z kręgów żelbetowych o średnicy dn. 1200 
od studni S1 do S9 – 9 szt., włazy żeliwne D400 – 9 szt.,

b) sieć kanalizacji deszczowej PCV na odcinku od S9 do S24 o średnicy kd 400 
i długości 299,5 mb, w tym studnie z kręgów żelbetowych o średnicy dn. 
1200 od studni S10 do S24 – 15 szt., włazy żeliwne D400 – 15 szt.

2. Przejęcie sieci, o których mowa w ust. 1, nastąpi za kwotę 200.000,00 zł, płatną 
w 2015 r.

3. Szczegółowe warunki przejęcia sieci, o których mowa w ust. 1, zostaną określone 
w odrębnym porozumieniu.

Numer dokumentu Mdok: 263752/08/2014 Strona 1 z 2



§ 2

Wykonanie  niniejszego  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału
Gospodarowania Mieniem.

§ 3

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam  Zastępcy Prezydenta
ds. Zarządzania Miastem.

§ 4

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, intranet.

Zarządzenie nr 60/10/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Syndykiem Masy Upadłości Funduszu Mieszkaniowego Sp. z o. o. w
upadłości likwidacyjnej ugody dotyczącej odpłatnego przejęcia sieci wodociągowo - kanalizacyjnych oraz sieci

kanalizacji deszczowej, wybudowanych przez Fundusz Mieszkaniowy Sp. z o. o.
Numer dokumentu Mdok: 263752/08/2014 Strona 2 z 2


