
Zarz4dzenie nr .b.k[. t tl
Bu rm istrza Gm i n y i Miasta Czerwion ka_ Leszczy ny

z dnia 3 listopada 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia rokari mieszkarnych wrazz pomieszczeniami przynare2nymi oraz udziarem w nieruchomosc'i wspotnel,na rzecz obecnych najemc6w

Na podstawie ,fr 3g^!I 2 pkt 3 ustawy z dnia g marca 1 990 r. o samorzqdziegminnym (t.j. Dz. u. z 2017.r., poz. 1875), art. 35 ust. 1 i 2 i art. sz ust. z prt Iw zwiqzku z atl. 34 ust. 1 ustawy z d,nia 21 sierpnia 199/;. o gl;poOrr""
lj"ly.!!919s9,9!i Cj .pa U. z 2Oi6 r., po2.2147 z p62n. zm.y orlz-ucnwaryNr XLVI/552/10 Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach z dnia 26 rutego 2010 r.w sprawie okresrenia zasad sprzedazy oruzwarunkow udzi"rr.i; iG;k;;i stawekprocentowych bonifikaty przy sprzedazy rokari mieszkarnycfi--r,i--domach
wielolokalowych, stanowiqcych wlasnosi Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny
(Dz. Urz. Woj. St. z 2010 r 

'tir 
102 po2.1656 z poin. zm.1

zarzqdzam, co nastqpuje:

s1

Przeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomosci Gminy i Miasta czenvionka -Leszczyny, w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnycn nalemEw totatemieszkalne wtaz pomieizczeniami przynale2nymi oi^. 
- 
rd.i"l",w nieruchomo.ci wspolnej _ zgodnie z wykazem ituno*ii.V, )aeczntkdo nin iejszego Zarzqdzenia.

s2

Wykaz, o kt6rym mowa w g 1 zostaje god_any do publicznej wiadomoSci poprzez
wywieszenie na tabricy ogroszeri Uzgdu Gminy i tvriasta cierwiont<a-ie;;rt;y- .ul. Parkowa g przez okres 21 oni t1. ou oisl.zorl r. do 24.,r1.201i iir:^.zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzgdu:
www. bip. czerwionka-leszczyny. pl i www.czerurrionki_leszczyny.pl. -
lnformacjg o zamieszczeniu wykazu 

.podaje siq oo puoriclnlj wiadomosci przezogloszenie w prasie lokalnej o zasiggu oUelmu;qdym co najmniej powiai, naterenie kt6rego polozone sq nieruchomoSci _ ,,infoiuOlikator.pl,,.

1.

2.

s3

wykonanie..Zarz4dzenia powierzam Kierownikowi Referatu rnfrashuktury
i Gospodarki Nieruchomosciami Urzgdu Gminy i Miaita czerwionLa-r_esrczvnv.'

s4

Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

la

A-@rr,^1



)

Zalqcznik do Zarzqdzenia ttr G.k5- tt z
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
z dnia 3 listopada 20117 r.

WYKAZ

lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynale2nymi oraz udziatem w nieruchomosci wspdlnej, kt6re stanowiq vrlasno66 Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyry, ptzeznaczonych do zbycia na zecz obecnych naiemc6w

Opis lokalu mieszkalnegoLp Polo2enie Oznaczenie wg
nieruchomo5ci katastru Pow. dzialki

nieruchomoSci
nr ksiqgi wieczystej 

Ark. I Nr dziarki

obrgb Leszczyny 44161307

G11Yi00153087/2

Czerwionka-Leszczyny, 1D5i 28271223 858 m'z

ul. Glowackiego 7 
I

obrgb Czerwionka 
I

cLlY/00131684/7 
I

Czenrvionka-Leszczyny, .1 ] 4706/330 779 m2

ul.Krzywa2
obrgb Leszczyny

GL1YtOO13411218

I

Czerwionka-Leszczyny, 1 | 42951301 1747 m2

ul. Ligonia 14
obrgb Leszczyny

GL1Y10012794417

Przeznaczenie zgodnie
z miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego
oraz spos6b zagospodarowania

6

Udzial Tytul
zblnrane-
go prawa

I

Cena

nr ksiQgi wieczystej 
Ark. I Nr dziarki

Czerwionka-Leszczyny, 1 44121307 1143 m2

ul. Dworcowa 11 
. . _:,^^_

Tereny mieszkaniowo-uslugowe
z pzewagE zabudowy wielorodzinnej
o symbolu planu M1. NieruchomoS6

zabudowana lV kondygnacyjnym
budynkiem mieszkalnym

wielolokalowym.

Tereny mieszkan iowo-u slu gowe
z pzewagq zabudowy wielorodzinnej
o symbolu planu M1. NieruchomoSe

zabudowana V kondygnacyjnym
budynkiem mieszkalnym

wielolokalowym.

Tereny mieszkaniowo-uslugowe
z pnewagq zabudowy wielorodzinnej
o symbolu planu M1. NieruchomoS6

zabudowana lV kondygnacyjnym
budynkiem mieszkalnym

wielolokalowym.

Tereny mieszkan iowo-u slu gowe
z pzewagq zabudowy wielorodzinnej
o symbolu planu M1. NieruchomoS6

zabudowana V kondygnacyjnym
budynkiem mieszkalnym

wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Dworcowej 11B/3 275110000 wlasnoSc
w Czerwionce-Leszczynach, poto2ony na
I pigtrze, w sklad kt6rego wchodzq: pok6j,

kuchnia, przedpok6j ilazienka o lqcznej pow.
u2ytkowej 37,47 m 'z. Do lokalu przynale2y

piwnica nr 11B/3 o pow.3,3'1 m 2.

Lokal mieszkalny przy ul. GtowackiegoTll9 333/10000 wlasnoSc
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
lll pigtrze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa

pokoje, kuchnia, przedpok6j i lazienka o lqcznej
pow. u2ytkowej37,78 m 2. Do lokalu przynale2y

piwnica nr7l19 o pow.5,55 m'z.

Lokal mieszkalny przy ul. Krzywej 216 519/10000 wlasnoSc
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na

I pigtze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa pokoje,
kuchnia, przedpok6j ilazienka o tqcznej pow.

u2ytkowej 47,15 m '?. Do lokalu przynale2y
piwnica nr 2/6 pow. 4,92 m2.

Lokal mieszkalny przy ul. Ligonia 14N12 151/10000 wlasnoSe
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
lll pigtze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa

pokoje, kuchnia, lazienka i pzedpok6j o tqcznej
pow. u2ytkowej 45,O2 m'. Do lokalu przynale2y

piwnica nr 14N12 o pow 3,98 m'?.

77.277,OO zl
netto

79.299,OO zl
netto

100.304,00 zl
netto

103.321,00 zl
netto
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5 CzeMionka-Leszczyny,
ul. Mostowa 6

obreb Leszczyny

GLl Y/00128059/3

441al305

1. Sprzeda2 lokali mieszkalnych z po m ies zczeniami przynaleznymi wraz z udzialem w nieruchomoSci wsp6lnej objgtych niniejszym wykazem
podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w i uslug (VAT) (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z p62n. zm.).
2. Cenq lokalu wynikajqcq z operatu szacunkowego pomniejsza siq o przyznanq nabywcy bonifikatg na podstawie Uchwaly Nr XLVI/552/10 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26lutego 2010 r. w sprawie okre6lenia zasad sprzeda2y oruz warunk6w udzielania iwysoko5ci stawek
procentowych bonifikaty przy sprzeda2y lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych, stanowiqcych wlasno66 Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny (Dz.Urz. Woj. Sl. 22010r. Nr 102 poz.1656zp62n.zm.).
3. Termin do zlo2enia wniosk6w przez osoby, kt6rym przysluguje pierwszehstwo w nabyciu uwzglqdnionych w niniejszym wykazie lokali
mieszkalnych w oparciu o przepisy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz.U.22016 r. poz.

2147 zp62n. zm.) wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od 03.11.2017 r. do 15.12.2017 r .

))

1'150 m" Czesciowo lereny mieszkaniowo- Lokal mieszkalny pzy ul. Mostowej 6C/2 211l'10000 wtasnose 98.893,00 zl
usfugowe z pzewagE zabudowy w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na netto

wielorodzinnej o symbolu planu M1, parterze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa pokoje,
czesciowo tereny mieszkaniowo- kuchnia, pzedpokoj, lazienka iWC o lqcznej
uslugowe o symbolu planu M2. pow. uzytkowej 48,00 m'. Do lokalu pzynalezy
Nieruchomosc zabudowana V piwnica nr 6c/2 o pow.5,27 m'z.
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.
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