W lewym górnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna o treści: Burmistrz Lądka - Zdroju

ZARZĄDZENIE Nr 0050.278.2018
BURMISTRZA LĄDKA - ZDROJU
z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
Lądek – Zdrój w drodze ustnych przetargów nieograniczonych
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 38 ust. 1 i 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) 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. Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 1953 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Burmistrz Lądka - Zdroju przeznacza do dzierżawy w drodze ustnych przetargów
nieograniczonych niżej opisane nieruchomości:
Lądek – Zdrój obręb: Zatorze:
- dz. nr 222 (AM-9) o powierzchni całkowitej 0,9169 ha, w części o powierzchni 0,9059 ha,
w tym: PsIV-0,8362, ŁV-0,0697, SW1K/00096325/2, za cenę i na warunkach określonych
w ogłoszeniu o I ustnym przetargu nieograniczonym nr IF.6845.15R.2018.411 z dnia
19 grudnia 2018 roku,
- dz. nr 148 (AM-6) o powierzchni całkowitej 1,3649 ha, w tym: RIIIb-1,3649,
SW1K/00095987/3, dz. nr 236 (AM-11) o powierzchni całkowitej 1,1092 ha, w części o
powierzchni 1,0360 ha, w tym: PsIV-1,0360, SW1K/00087479/0, łączna powierzchnia
gruntów rolnych przeznaczonych do dzierżawy: 2,4009 ha, za cenę i na warunkach
określonych w ogłoszeniu o I ustnym przetargu nieograniczonym nr IF.6845.16R.2018.411 z
dnia 19 grudnia 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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