
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 5/12/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 5 grudnia 2018 r.

w  sprawie  wyboru  nabywcy  1/2  udziału  Gminu  Lublin  w  prawie  własności
do lokalu mieszkalnego nr      położonego w budynku przy ul. Leszetyckiego   
w Lublinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy
z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2018  r.
poz.  2204)  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  22  listopada  2018  r.)
zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wskazuję Panią                   , będącą współwłaścicielką lokalu mieszkalnego nr      ,
o  powierzchni  60,00  m²,  położonego  w  budynku  przy  ul.  Leszetyckiego    
w  Lublinie,  w  udziale  1/2  części,  do  którego  to  lokalu  przynależy  piwnica
o powierzchni 3,50 m², jako nabywcę 1/2 udziału aktualnie należącego do Gminy
Lublin w prawie własności do przedmiotowego lokalu.  Lokal mieszkalny posiada
księgę wieczystą nr                           , którą prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Zachód
w  Lublinie.  Z  własnością  lokalu  związany  jest  udział  w  wysokości  635/87290
w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 1/22 (obr. 6, ark. 5),
objętej księgą wieczystą nr                           , którą prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-
-Zachód w Lublinie. Na dokonanie sprzedaży Rada Miasta Lublin wyraziła zgodę
w uchwale nr 965/XXXVI/2017 z dnia 16 listopada 2017 r.

2. W związku z ust.  1  oraz mając na uwadze  art.  37  ust.  2  pkt  9  ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204),
właściwą  formą  do  zbycia  1/2  udziału  Gminy  Lublin  jest  bezprzetargowy  tryb
sprzedaży.

§ 2

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Gospodarowania
Mieniem Urzędu Miasta Lublin.

§ 3

Nadzór  nad  realizacją  zarządzenia  powierzam  Zastępcy  Prezydenta
ds. Inwestycji i Rozwoju.
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§ 4

Traci  moc  zarządzenie  nr  35/4/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
10 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru nabywcy 1/2 udziału Gminy Lublin w prawie
własności do lokalu mieszkalnego nr      położonego w budynku przy ul. Leszetyckiego
     w Lublinie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

                                    (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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