
Zarządzenie nr 57/10/2015

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny sprzedaży nieruchomości
położonej  w  Lublinie  przy ul.  Mełgiewskiej       stanowiącej  własność Gminy
Lublin  zbywanej  w  drodze  bezprzetargowej  na  rzecz  jej  współużytkowników
wieczystych 

Na podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  3  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), w związku z art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 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
(j.t.  Obwieszczenie  Prezydenta  Miasta  Lublin  z dnia  23  lipca  2015 r.  z  późn.  zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na rozłożenie na raty ceny sprzedaży nieruchomości położonej
w Lublinie  przy  ul.  Mełgiewskiej    ,  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  jako  działka
nr 143 (obr. 45, ark. 9) o pow. 2,6055 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta
nr                           w wysokości  1.103.497,00  zł  (brutto)  sprzedawanej
współużytkownikom wieczystym Państwu                       małżonkom                 ,
w następujący sposób:

1) I  rata  –  z  terminem  zapłaty  nie  później  niż  do  dnia  zawarcia  umowy
przenoszącej własność nieruchomości w kwocie 220.699,40 zł;

2) II rata – z terminem zapłaty do dnia 31 marca 2016 r. w kwocie 220.699,40 zł;
3) III rata – z terminem zapłaty do dnia 31 marca 2017 r. w kwocie 220.699,40 zł;
4) IV rata – z terminem zapłaty do dnia 31 marca 2018 r. w kwocie 220.699,40 zł;
5) V rata – z terminem zapłaty do dnia 31 marca 2019 r. w kwocie 220.699,40 zł.

§ 2

Z  tytułu  sprzedaży  na  raty  nieruchomości,  o  której  mowa  w  § 1,  ustala  się
zabezpieczenie    hipoteczne    na    rzecz    Gminy    Lublin    w    księdze wieczystej nr
                          , w wysokości ceny zakupu tj. 1.103.497,00 zł.

§ 3

Wykonanie  niniejszego  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału
Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin. 
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§ 4

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

§ 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, intranet.
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