ZARZĄDZENIE NR 208/2013
BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie : przekazania do administrowania na rzecz Administracji Mieszkań Komunalnych z/s w Lubaniu
przy ul. Brackiej 11, lokalu mieszkalnego Nr 9 znajdującego się w budynku położonym w Lubaniu przy ul.
Żymierskiego 4.
Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 z 2010 r. 651, z późn. zm); Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia
25 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej
Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2011 roku Nr 5, poz.61 z późn.zm.), Uchwały Nr XXXVIII/214/2009 Rady Miasta
Lubań z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przekształcenia Administracji Budynków Komunalnych nr 3 w
Lubaniu, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie do administrowania na rzecz Administracji Budynków Komunalnych z/s
w Lubaniu przy ul. Brackiej 11, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej wymienionych niżej
środków trwałych, będących własnością Gminy Miejskiej Lubań:
1. lokalu mieszkalnego Nr 9 znajdującego się w budynku wielolokalowym, położonym w Lubaniu przy ul.
Żymierskiego 4 wraz z udziałem w wysokości 2,78% w częściach wspólnych budynku i gruntu (Obręb III, AM
6 działka Nr 34 o pow. 358 m2). Powierzchnia lokalu – 27,71 m2, powierzchnia piwnicy Nr 0/4 – 3,83 m2. Dla
gruntu i lokalu prowadzona jest Księga wieczysta Nr JG1L/00026494/7.
§ 2. Wartość nieruchomości stanowi kwotę netto ogółem 45.044,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy
czterdzieści cztery złote), w tym:
a) wartość lokalu - 44.336,00-zł
b) wartość udziału w gruncie - 708,00-zł
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami
i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

z up. Burmistrza Miasta
Zastępca Burmistrza
Mariusz Tomiczek
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