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ZARZĄDZENIE Nr 0050.31.2018
BURMISTRZA LĄDKA - ZDROJU
z dnia 7 lutego 2018 roku

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy
Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.
j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), w
związku z § 10 ust. 1 uchwały nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 29
września 2011 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Lądek-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 1953 ze zm.) zarządza się, co
następuje:
§1
Burmistrz Lądka - Zdroju wyraża zgodę na przeznaczenie do dzierżawy niżej opisanych
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lądek - Zdrój:
Lądek – Zdrój, obręb: Nowy Zdrój
- dz. nr 87 (AM-6) o powierzchni całkowitej 2,5368 ha, w tym: RIVb-0,4658, PsIV-2,0070,
PsV-0,0640, SW1K/00096189/6;
Lądek – Zdrój, obręb: Zatorze
- dz. nr 196 (AM-8) o powierzchni całkowitej 1,0150 ha, w tym: RIIIb-0,2470, RIVa-0,7680,
SW1K/00014341/2;
obręb: Stójków
- dz. nr 145 (AM-1) o powierzchni całkowitej 2,94 ha, w części o powierzchni 1,90 ha, w
tym: RIV-0,78, ŁV-0,09, ŁVI-0,46, PsVI-0,57, SW1K/00001042/2;
obręb: Wojtówka
- dz. nr 64/3 (AM-1) o powierzchni całkowitej 0,72 ha, w tym: PsVI-0,48, PsV-0,06, N-0,18,
SW1K/00093931/2;
obręb: Trzebieszowice
- dz. nr 217/3 (AM-3) o powierzchni całkowitej 0,15 ha, w tym: RIVa-0,15,
SW1K/00095661/2;
na warunkach określonych w Wykazie nr IF.6845.R2.2018.411 z dnia 7 lutego 2018 roku.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Mienia i Ochrony
Środowiska.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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