ZARZĄDZENIE NR 115/2012
PREZYDENTA MIASTA LESZNA z dnia 12 kwietnia 2012 r.

W sprawie: sprostowania umów sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Lesznie
przy ul. Dąbrowskiego 29-31.
Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
własności lokali (Dz.U.Nr 80, poz. 903 z 2000 r. ze zmianami), art. 209a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. ze
zmianami), §§ 2 i 5 Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008
r. w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta
Leszna (Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego Nr 48, poz. 1014 ze zmianami).

PREZYDENT MIASTA LESZNA
p o s t a n a w i a:
§ 1.
Uchylić §§ 1 i 2 Zarządzenia Nr 244/2009 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 lipca 2009 r.
w sprawie: sprostowania umowy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Lesznie przy
ul. Dąbrowskiego 29-31.
§ 2.
Sprostować umowy sprzedaży lokali mieszkalnych poprzez sprostowanie udziału w
częściach wspólnych nieruchomości właścicielom następujących lokali położonych w Lesznie
przy ul. Dąbrowskiego 29-31:
1/ lokal nr 11, klatka nr 29 z 4874/102687 części na 4951/95840 części – KW nr
PO1L/00056134/5,
2/ lokal nr 12, klatka nr 29 z 3819/102686 części na 3699/95840 części – KW nr
PO1L/00055458/5,
3/ lokal nr 14, klatka nr 29 z 4974/102687 części na 4894/95840 części – KW nr
PO1L/00042766/ ,
4/ lokal nr 15, klatka nr 29 z 3821/930 części na 3691/95840 części – KW nr
PO1L/00022180/ ,
5/ lokal nr 16, klatka nr 29 z 67,02/97713 części na 6621/95840 części – KW nr
PO1L/00037271/ ,
6/ lokal nr 17, klatka nr 29 z 4904/97713 części na 4928/95840 części – KW nr
PO1L/00030995/ ,
7 lokal nr 19, klatka nr 29 z 4974/102687 części na 5065/95840 części – KW nr
PO1L/00043796/ ,
8/ lokal nr 4, klatka nr 31 z 3819/102687 części na 3745/95840 części – KW nr
PO1L/00019239/ ,
9/ lokal nr 7, klatka nr 31 z 1/18 części na 3738/95840 części – KW nr PO1L/00017974/ .

§ 3.
Oddać w użytkowanie wieczyste ułamkową część przyległej nieruchomości gruntowej
stanowiącej działki nr 35/114, ark.m.45 o łącznej powierzchni 824 m2, która wraz z
dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej, na rzecz
właścicieli następujących lokali położonych w Lesznie przy ul. Dąbrowskiego 29-31:
- lokal nr 15, klatka nr 29,
- lokal nr 7, klatka nr 31
na warunkach określonych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
§ 4.
Zwrócić zwaloryzowaną kwotę z tytułu sprzedaży w 2003 roku zaadaptowanego na cele
mieszkaniowe lokalu strychowego stanowiącego część wspólną budynku na rzecz właściciela
lokalu nr 15, klatka nr 29 z 38,21/930 części – KW nr PO1L/00022180,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 244/2009 Prezydenta Miasta Leszna z dnia
14 lipca 2009 r. wraz z odsetkami.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6.
Wykonanie
Zarządzenia
Nieruchomościami.
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