
I N F O R M A C J A  

dot. ogłoszonych na dzień 12 stycznia 2015 r. przetargów 

  

W związku z ogłoszonymi na dzień 12 stycznia 2015 r. pierwszymi przetargami ustnymi 

nieograniczonymi:  

I.na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, 

Powiat Bieruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 

0004, Lędziny, arkusz mapy 5 przy ul. Kopalnianej, oznaczonej jako działka numer 

2878/4  o powierzchni 0,0156 ha, zabudowanej budynkiem garażu, zapisanej w ewidencji 

gruntów pod pozycją jednostka rejestrowa gruntów G.1575, symbol użytku: B (tereny 

mieszkaniowe), zapisanejw księdze wieczystej Nr KA1T/00021882/9 prowadzonej przez 

Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach; 

 II. na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo Śląskie, 

Powiat Bieruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 

0004, Lędziny, arkusz mapy 5 przy ul. Kopalnianej, oznaczonej jako działka numer 

2879/4  o powierzchni 0,0022 ha, zapisanej w ewidencji gruntów pod pozycją jednostka 

rejestrowa gruntów G.1575, symbol użytku: B (tereny mieszkaniowe), zapisanejw księdze 

wieczystej Nr KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu 

Rejonowego w Tychach; 

 III. na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, Województwo 

Śląskie, Powiat Bieruńsko-Lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb 

ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 5 przy ul. Kopalnianej, oznaczonej jako 

działka numer 2880/4  o powierzchni 0,0034 ha, zapisanej w ewidencji gruntów pod 

pozycją jednostka rejestrowa gruntów G.1575, symbol użytku: B (tereny mieszkaniowe), 

zapisanejw księdze wieczystej  Nr KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego wTychach  INFORMUJĘ, iż pismem z dnia 28 listopada 

2014 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 2 grudnia 2014 r.)  Sąd Rejonowy w Tychach 

Wydział I Cywilny zawiadomił o prowadzonym - w stosunku do działek o numerach 

geodezyjnych 2880/4 i 2881/4, przed Sądem Rejonowym w Tychach o sygn. I Ns 837/14 - 

postępowaniu o ustanowienie służebności drogi koniecznej, z wniosku osoby fizycznej. 

W ramach toczącego się postępowania - Postanowieniem z dnia 26 listopada 2014 roku - Sąd 

udzielił zabezpieczenia roszczenia wnioskodawczyni o ustanowienie służebności drogi 

koniecznej, poprzez nakazanie wpisania w księdze wieczystej KA1T/00021882/9 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach ostrzeżenia o toczącym się w/w postępowaniu. 

Powyższa informacja podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 

tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, 

opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w 

Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta 

Lędziny.                             Burmistrz Miasta                                                               

                                       mgr Krystyna Wróbel 

http://www.ledziny.pl/


 


