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Czcrw ronka- LeszczYnY Zarzqdzenie Nr .G43tn
Burmistrza Gm i ny i Miasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia 30 pa2dziernika 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem czq6ci nieruchomoSci gruntowej,
poloionej w Gzerwionce-Leszczynach w obrqbie Czerwionka przy ulicy Zagtoby
na rzecz wnioskodawcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 19g0 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz. l). z 2016 r., po2.2147
z p62n. zm.)

zarzqdzam, co nastgpuje:

Przeznaczamdo oddania w najem , r".ooi,'n,"rrchomoSci Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny w trybie bezprzetargowym na Eecz wnioskodawcy czqs6 nieruchomosci
gruntowej niezabudowanej, polozonej w czerwionce-Leszczynach w obrqbie czerwionka
przy ulicy Zagloby, oznaczonej w ewidencji numerem 26721135, o pow. 692 m2
(pow. calk. 2 170 m2), zapisanej w KW nr GLly/00025688/9, na okres 3 lat,
z pzeznaczeniem na zieleri przydomowq - zgodnie z wkazem stanowiqcym zalqcznik
do n in iejsze go Zarzqdzenia.

s21. \A/ykaz, o kt6rym mowa w g 1 zostaje podany do publicznej wiadomoSci popzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Le szczyny -ul. Parkowa g przez okres 21 dni tj od 30.10.2017 r. do 20.11.2017' r.oraz zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzqdu:
www.bip.czerwionka-leszczyny.pl i www.czenrvionka-leszczyny.pl.

2. lnformacjg o zamieszczenlu wykazu podaje sig do publicznej wiadomosci pzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiggu obejmuiqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polozona jest nieruchomo56 -,,lnfopublikator.pl".

s3
Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury i Gospodarki
Nieruchomo6ciami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Crrw ronka- Leszczyny

nieruchomoSci
przeznaczonej

gruntowej stanowiqcej
do oddania w najem na

wlasnoSd Skarbu Paistwa
zecz wnioskodawcy.

Zalqcznik do Zarz4dzen:a Hr .. 64.9.1f Z
Burmistza Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny
z dnia 30 pa2dziernika2OlT r.

vl!]/KAZ

bgdqcej w u2ytkowaniu wieczystym Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny

Lp.

Poloienie
nieruchomoSci

nr ksiegi
wieczystej

Oznaczenie wg
katastru

nieruchomoSci
Pow.

dzialki

Powierzchnia
gruntu

Ptzeznaczenie
nieruchomosci

w miejscowym planie
zagospodarowania

przestzennego

Opis
nieruchomo6ci

Spos6b
Forma oddania
nieruchomo6ci

Wvsoko66 oolat Termin
Zasada aktualizaqi oplaty

do oddania nieruchomoSci z tytulu najmu wnoszenta
oplat

Ark. Nr
dzialki U2ytek

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12 't3 14

1

Gmina i Miasto
Czerwionka-
Leszczyny,

obrQb
Czerwionka

GLlY/00025688/S

1

czgS(

dzialki nr

26771135

Bp 2 170 692

czesd dzialki polo2ona
w terenach zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnejo

symbolu planu D34.MN
oraz cieg6w pieszo-
jezdnych o symbolu

planu D33.KPJ

czQs6
niezabudowanej
dzialki polozonej
pzy ul. Zagloby

z plzeznaczeniem
na zielei

pzydomowe

bezp zeta rgowe
zawarcie umowy
najmu na okres

3 lat

0,60 zl za m'z
+ obowiqzuiqca

stawka VAT

roczny
czynsz
platny

do 31{o
marca

ka2dego
roku

Wysokosd czynszu najmu
ulegad b?dzie podwyzszeniu

(waloryzacii) o caloroczny
wskainik cen towar6w

i uslug konsumpcyjnych za
poprzedni rok kalendazowy.
Wydzier2awiajqcy zastzega

sobie prawo do
jednostronnego

oodwviszenia cTvnsTlr

UWAGA: Szczegotowe warunki najmu okre$lone zostanq w umowie.
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