
Zarządzenie  Nr  81 / 14
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny

z dnia  03 marca 2014r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity  Dz. U. z 2013r., poz. 594) 
oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.  Dz. U.  z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zmianami ), 
w związku z uchwałą nr XLVII/562/10 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zasad zbywania 
lokali użytkowych w budynkach mieszkalno – użytkowych stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny:

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przeznaczyć do sprzedaży lokal użytkowy z zasobu nieruchomości gminy:

Oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania

Cena 
nieruchomości 

Numer  księgi 
wieczystej

Nr 
ewidencyjny 
działki

Powierzch
nia w m2 

GL1Y/00127944/7 4295/301 1747  m2 Lokal  użytkowy  Nr  14c  położony na  parterze 
o  powierzchni  5,80  m2  w  budynku 
wielolokalowym  przy  ul.  Ligonia  14 
w Czerwionce – Leszczynach wraz z udziałem 
18/10000 w nieruchomości wspólnej.

Zgodnie  z  miejscowym  planem 
zagospodarowania  przestrzennego  –  tereny 
mieszkaniowo-usługowe  z  przewagą 
zabudowy wielorodzinnej o symbolu planu M1. 
Nieruchomość  znajduje  się  na  terenie 
górniczym KWK "Dębieńsko" oraz na terenie 
Parku  Krajobrazowego  "Cysterskie 
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich".
Obecnie  lokal  użytkowy  objęty  jest  umową 
namju na czas nieoznaczony.

  12.000,00 zł



2. Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
nabycia nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 2

Niniejsze Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka –  Leszczyny przez okres 
21 dni oraz znajduje się na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl, a informacja o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych 
przeznaczonych do sprzedaży zostanie podana  w  "Dzienniku Zachodnim”.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

http://www.czerwionka-leszczyny.pl/

