
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 21/12/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 8 grudnia 2016 r.

w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  lokalu  użytkowego  stanowiącego
własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Ks. J. Popiełuszki
35A w Lublinie wraz ze sprzedażą odpowiedniej części (udziału) nieruchomości
gruntowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), § 1 ust. 1, 3 i 4, § 3 ust. 1 i 2, § 4
i  §  5  uchwały  Nr  883/XXXVIII/2006  Rady Miasta  Lublin  z  dnia  23  lutego  2006  r.
w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin
i  przyznania  pierwszeństwa  najemcom  lub  dzierżawcom  w  nabywaniu  tych  lokali
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2006 r. Nr 87, poz. 1557, 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

1. Przeznacza się do sprzedaży lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Lublin, 
    usytuowany  w  budynku  przy  ul.  Ks.  J.  Popiełuszki  35A  w  Lublinie  wraz
    ze  sprzedażą odpowiedniej części (udziału) nieruchomości gruntowej.
2. Sprzedaż  lokalu  użytkowego  wymienionego  w  ust.  1  nastąpi  w  trybie 
    bezprzetargowym  na  rzecz  jego  najemców,  którym  przysługuje  prawo 
    pierwszeństwa w nabyciu przyznane uchwałą Nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta 
    Lublin z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali  użytkowych 
    stanowiących własność Gminy Lublin i przyznania pierwszeństwa najemcom lub 
    dzierżawcom w nabywaniu tych lokali (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2006 r. Nr 87, 
    poz. 1557, z późn. zm.).

§ 2

Szczegółowe warunki sprzedaży lokalu użytkowego, o którym mowa w § 1 wraz
ze sprzedażą odpowiedniej części (udziału) nieruchomości gruntowej określi protokół 
uzgodnień.
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§ 3

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Gospodarowania 
Mieniem Urzędu Miasta Lublin.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. Prezydenta Miasta Lublin

                                                                 (-) Artur Szymczyk
                                                              Zastępca Prezydenta

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