
Zarzqdzenie Nrlfr/tt
Bu rm istrza Gminy i Miasta Czerwion ka-Leszczyny

zdnia22 grudnia 2017 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem czq6ci nieruchomoSci gruntowej,
poloionej w Czerwionce-Leszczynach w obrgbie Dqbiefsko na terenie tzw. zwal6w
plaskich na rzecz wnioskodawcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 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. U. z 2016 r., poz. 2147
z p62n. zm.)

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1
Pzeznaczam do oddania w najem z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny w trybie bezprzetargowym na zecz wnioskodawcy czqS6 nieruchomo6ci
gruntowej niezabudowanej, potozonej w Czeruyionce-Leszczynach w obrqbie Dqbieisko
na terenie tzw. zwal6w plaskich, dla kt6rej Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi
KW nr GLIY/0011915714, tj. czg6ci dzialek o numerach ewidencyjnych 22331239
o pow. 1 677 m2 (pow. calk. 6 760 m'z), 22221239 o pow. 81 m, (pow. calk. 5 950 mr),
22321239 o pow. 742 m'? (pow. calk. 6 408 m2), na okres do 3 lat, z przeznaczeniem
na wykonanie odwiertu i dojazdu do miejsca wykonywania odwiertu - zgodnie z wykazem
stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2
1. Wykaz, o kt6rym mowa w g 1 zostaje podany do publicznej wiadomoSci poptzez

wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 22.12.2017 r. do 12.01 .2018 r.

otaz zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzqdu:
www. bip. czerwionka-leszczyny. pl i www. czerwionka-leszczyny. pl.

2. lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomoSci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polozona jest nieruchomoSd -,,lnfopublikator.pl".

ss
Wykonanie Zazqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury i Gospodarki
NieruchomoSciami Urzgdu Gminy i Miasta Czerurionka-Leszczyny.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMIFr i'vttAsTA

Czerwtonka-LeszczYnY
Zalqcznik do Zarzqdzenia nrlffi.ttl
Burmistrza Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny
z dnia 22 grudnta2OlT r.

vt,YKAz

czesci nieruchomosci gruntowej stanowiqcei wlasnos6 Skarbu Pafstwa bedqcej w u2ytkowaniu wieczystym Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny
przeznaczonej do oddania w najem na zecz wnioskodawcy.
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UWAGA: Szczeg6towe warunki najmu okreSlone zostanq w umowie.
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