
Dobrze, sprzedajcie, 
ale polzysku dIa nas 
POLITECHNIKA LUBELSKA Bierzcie budynek za 0,1 proc ceny, ale przez 10 lat nie mozecie go sprzedac, 
bo doplacicie reszt̂ . Na takich zasadach uczelnia dostaia od miasta gmach przy Okopowej. 
Teraz chce go przed aasem sprzedac 

DOMINIKSMAGA 
o sama uczelnia wy-st^pila do prezydenta (wowczas Adama Wa-silewskiego) z prosb^ o przekazanie jej kamienicy. Politechnika i tak korzystala z niej na mocy umowy waz-nej do 2026 r. Ale chciala go wyremontowac, a przepisy nie pozwalaly uczelni wkla-dac pieni^dzy w budynek, ktory do niej nie nalezy Rada Miasta pozwolila uczelni kupic kamienicQ ze znizk^ wynoszqc^ 99,9 proc. jej wartosci, oszacowanej wtedy na blisko 1,8 mln zl. W efekcie, politechnika dostaia gmach za ok. 1800 zl, ale z zastrzezeniem, ze w ci^gu 10 lat nie moze go sprzedac. 

w przeciwnym razie b^dzie musiala doplacic miastu kwot^ brakuj^c^ do pelnej ceny. Politechnika uznala wla-snie, ze budynku juz nie po-trzebuje. - Dostalismy bar-dzo duze granty na budow^ nowych obiektow, w tym dlaWydziahi Elektrycznego, ktory korzystal z budynku przy Okopowej. Ten budynek jest nam juz zb^dny i jego dalsze uzytkowanie bylo-by calkowicie niezasadne - mowi prof. Piotr Kacejko, rektor Politechniki Lubel-skiej. Uczelnia jest jednak zwi^-zana zapisami o zwrocie bonifikaty w przypadku przedterminowej sprzedazy. 

- Dlatego zaproponowalismy miastu, ze podzielimy si? pie-niedzmi ze sprzedazy w za-mian za zmian§ warunkow umowy - dodaje rektor. - PolowQ zysku politechnika przeznaczylaby na remont odcinka ul. Wapiermej od ul. Nadbystrzyckiej do akade-mikow - informuje Krzysz-tof Zuk, prezydent miasta. Ratusz juz wczesniej zlecil opracowanie dokumentacji do przebudowy tej mocno zdegradowanej ulicy. Roboty zaplanowano na przyszly rok. Drugq polow? Politechnika Lubelska mialaby przezna-czyc na fundusz majqcy pro-bowac sprzedac biznesowi rozwi^ania opracowywane przez naukowcow z Lublina. 

- Bylaby w tym celu powola-na spolka celowa - zapowia-da Kacejko. O tym, czy taki uklad doj-dzie do skutku, zdecyduje Rada Miasta na najblizszej sesji, 25 kwietnia. - Spisaliby-smy z uczehii^ porozumienie CO do takiego, a nie innego przeznaczenia srodkow z za-< strzezeniem, ze PL nie wyko-rzysta tych pieni^dzy w inny sposob - mowi Ziik. Co, jesli radni si? nie zgo-dz^? Czy rektor sprzeda gmach i zaplaci miastu? - To byloby niezgodne z logikq. Czekalibysmy do 2020 r., utrzymujqc budynek w nale-zytym stanie i wykorzystuj^c go do jakichs zadan - kwituje rektor. 


