W lewym górnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju.

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2020
BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Lądek-Zdrój
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 ze zm.), art. 35 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 2020 r., poz. 65 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. Urzęd. Woj. Dol. z 2014 r. poz.1953 ze
zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Burmistrz Lądka-Zdroju przeznacza do sprzedaży z zasobu mienia komunalnego Gminy Lądek-Zdrój lokal
mieszkalny nr 6 usytuowany w budynku przy ul. Kłodzkiej 43 w Lądku-Zdroju, wraz z udziałem
w częściach wspólnych budynku i współwłasności gruntu tj. działki nr 81/7 (AM-3), obręb Zatorze,
o powierzchni 0,1044 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą
nr SW1K/00048963/5 – zgodnie z wykazem nr IF.7125.2.2.2016.403 z dnia 3 marca 2020 r.
§ 2.
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, o którym mowa
w § 1 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój przy ul. Rynek 31, od dnia 3 marca 2020 r. do dnia
24 marca 2020 r. oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu, a nadto informacja
o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie codziennej –
Monitor Urzędowy: www.monitorurzedowy.pl.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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