
      

    I N F O R M A C J A

Burmistrz  Miasta  Lędziny  informuje,  iż  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  Lędziny

przy Lędzińskiej  55,  43-143 Lędziny -  na okres  21 dni,  tj.  od dnia 7 września 2015 r.  do dnia

28  września  2015  r.  wywieszone  zostały  n/w  wykazy  nieruchomości  będących  własnością  Gminy

Lędziny:

a)   wykaz  nieruchomości  położonej  w  Lędzinach  przy  ul.  Hołdunowskiej,  a  przeznaczonej

do ponownego oddania w najem – na czas oznaczony trzech lat – z przeznaczeniem na prowadzenie

działalności handlowo-usługowej (część działki 3021/160),

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.207.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 1 września 2015 r.;

b) wykaz nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Paderewskiego, a przeznaczonej do zbycia

w drodze bezprzetargowej na rzecz PGK „Partner” Sp. z o. o. w Lędzinach (działka numer 2895/35),

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.209.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 3 września 2015 r.;

c)  wykaz  nieruchomości  położonej  w  Lędzinach  w  rejonie  ul.  Pokoju,  a  przeznaczonej  do  zbycia

w drodze bezprzetargowej na rzecz PGK „Partner” Sp. z o. o. w Lędzinach (działka numer 2815/184),

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.210.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 3 września 2015 r.;

d) wykaz nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Szenwalda, a przeznaczonej do zbycia w drodze

bezprzetargowej na rzecz PGK „Partner” Sp. z o. o. w Lędzinach (działka numer 428/45),

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.211.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 3 września 2015 r.;

e)  wykaz  nieruchomości  położonej  w  Lędzinach  w  rejonie  ul.  Zamkowej  i  Potoku  Ławeckiego,

a  przeznaczonej  do  ponownego oddania  w dzierżawę -  na  cele  upraw rolnych  -  na  czas  oznaczony

trzech lat (działka numer 543/3),

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.213.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 3 września 2015 r.

Pełna treść w/w zarządzeń dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl.

http://www.ledziny.pl/

