W lewym górnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna Burmistrz Lądka- Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2019
BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU
z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących
własność Gminy Lądek-Zdrój w drodze ustnych przetargów
nieograniczonych
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i ust. 2 w związku z art.
4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze
zm.) oraz § 3 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 ), Burmistrz Lądka- Zdroju, zarządza, co następuje:
§1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnych przetargów ograniczonych i nieograniczonych niżej opisane
nieruchomości:
1. wieś Skrzynka, nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona geodezyjnym numerem działki
211/1 (AM-2) o pow. 0,21 ha- księga wieczysta SW1K/00093932/9- za cenę i na warunkach
określonych w I ogłoszeniu o ustnym przetargu nieograniczonym nr IF.6840.44.2019.406 z dnia
15.05.2019 r., stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Lądek- Zdrój, obręb Stary Zdrój nieruchomość gruntowa zabudowana parkingiem, oznaczona
geodezyjnym numerem działki dz. nr 335/2 (AM-10) o pow. 0,1303 ha - księga wieczysta
SW1K/00096343/4- za cenę i na warunkach określonych w I ogłoszeniu o ustnym przetargu
nieograniczonym nr IF.6840.45.2019.406 z dnia 15.05.2019 r., stanowiącym załącznik do
niniejszego zarządzenia.
3. Lądek- Zdrój, obręb Stary Zdrój nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona
geodezyjnym numerem działki dz. nr 314/6 (AM-10) o pow. 0,1673 ha - księga wieczysta
SW1K/000993679/7- za cenę i na warunkach określonych w I ogłoszeniu o ustnym przetargu
nieograniczonym nr IF.6840.46.2019.406 z dnia 15.05.2019 r., stanowiącym załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska.
§ 3.
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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