W lewym górnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna Burmistrz Lądka- Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2019
BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w trybie przetargów
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 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
LądekZdrój
(Dz. Urz. Woj.
Dol.
z 2014 r. poz.1953 ), Burmistrz Lądka- Zdroju zarządza, co następuje:
§1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargów z zasobu mienia komunalnego Gminy Lądek- Zdrój niżej
wymienione nieruchomości:
1. Lądek-Zdrój, obręb Stary Zdrój nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona
geodezyjnym numerem działki 314/6 (AM-10) o pow. 0,1673 ha- księga wieczysta
SW1K/00093679/7- zgodnie z wykazem nr IF.6840.8.2019.406 z dnia 27.03.2019 r.
2. wieś Skrzynka, nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona geodezyjnym numerem działki
211/1 (AM-2), o pow. 0,2100 ha- księga wieczysta SW1K/00093932/9- zgodnie z wykazem nr
IF.6840.9.2019.406 z dnia 27.03.2019 r.
§2.
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, o której mowa w
§1, z dnia 27 marca 2019 r. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i
Gminy Lądek- Zdrój przy ul. Rynek 31, od dnia 27 marca 2019 r. do dnia 17 kwietnia 2019 r. oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie tut. Urzędu www.ladek.pl, a nadto informacja o jego
wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska.
§4.
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć podłużna
o treści „Z upoważnienia Burmistrza Zastępca
Burmistrza Lądka- Zdroju Alicja Piwowar – podpis
nieczytelny”
Informację wytworzył:
Informację zweryfikował:

Patrycja Lewandowska
Irena Brzozowska

Data wytworzenia:

27.03.2019 r.

