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71. Tour de Pologne w Zakopanem

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE

zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane w dniach 6-28.08 2014 r. poda-
ny jest do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy 
on następujących nieruchomości: 

- część działki ewid. nr 737/37 obr. 5;
- część działki ewid. nr 651 obr. 5.

zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane w dniach 29.07-20.08 2014 r. po-
dany jest do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w dro-
dze przetargu nieograniczonego.

Dotyczy on następujących nieruchomości: - część działki ewid. nr 181/1 obr. 35.

O rganizatorzy nie zapo-
mnieli również o naj-

młodszych. W Nutella Mini 
Tour de Pologne młodzi kola-
rze ścigali się na fragmencie 
trasy dorosłego Tour de Polo-
gne, pomiędzy Wielka Kro-
kwią a centrum Zakopanego. 

V etap rozpoczął się 
w czwartek 7 sierpnia na ul. 
Piłsudskiego, w pobliżu sie-
dziby TOPR-u, startem hono-
rowym, a następnie, po starcie 
ostrym przy Starym Kościół-
ku na Pęksowym Brzyzku, po-
prowadził przez granicę pol-
sko-słowacką do Štrbskiego 
Plesa. 

Piątek 8 sierpnia był 
dniem rywalizacji na trasie VI 
etapu wyścigu: BUKOVINA 
Terma Hotel SPA - Bukowina 
Tatrzańska z potrójną pętlą na 
ulicach Zakopanego.

     
                                           www.zakopane.eu
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l Informator Miejski l Najnowsze informacje urzędowe i miejskie  l Jak załatwić sprawy w Urzędzie Miasta Zakopane?  l Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych l Formularze i druki do pobrania 
l Przetargi i konkursy – na stronie internetowej Urzędu Miasta znajdują się szczegółowe informacje na temat przetargów i konkursów, ogłaszanych przez Urząd Miasta Zakopane

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE

zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane w dniach 23.07-14.08 2014 r. 
podany jest do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Do-
tyczy on następujących nieruchomości: 

- część działki ewid. nr 148/22 obr. 12;
- część działki ewid. nr 317/9 obr. 6.

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniach 6-28.08 2014 r. zostało podane do 
publicznej wiadomości zarządzenie w sprawie: lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 
przeznaczonym do sprzedaży na rzecz najemców tego lokalu (dot. lokalu nr 13 położonego w Za-
kopanem, przy ulicy Słonecznej nr 8).

Dwa etapy tegorocznego Tour de Pologne gościły w Zakopanem.


