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1.

Zarzqdzenie ttr ...-9-..... I ta
Burm istrza Gminy i Miasta Czenrvion ka-Leszczyny

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych lvrr;az
z pomieszczeniami przynale2nymi oraz udzialem w nieruchomosci wsp6lnej,
na rzecz obecnych najemc6w

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia g marca 1gg0 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U.220'17 r.,poz. 1B7Szp62n.zm.), art.35 ust. 1i2iatl.37 ust.2pft 1 w zwiqzku z aft.34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 19g7 r. o gospodarce
11ery................q!91o-sgiami 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z p62n. zm.1 oriz icnwary
Nr XLVI/552/10 Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach z dnia2ii tutego zoto i.
w sprawie okreslenia zasad sprzeda zy oftzwarunk6w udzielania i wysokolci stawekprocentowych bonifikaty ptzy spzeda2y lokali mieszkalnycir w domach
Xglo,lgk"lgly"lr stglgyiegycfr^-wrasn9gg 6miny i Miasta Czerwionka_Lesiczyny
(Dz. Utz. Woj. Sl. 22010 r. Nr 102 po2.1656 zp62n. zm.)

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Pzeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomosci Gminy i Miasta czerwionka -Leszczyny, w trybie bezprzetargowym na tzecz obecnych nr;"rco* 

-iot 
atemieszkalne wraz z pomieszczeniami przynaleznymi or.= ,a.Lt",y nieruchomosci wsp6rnej - zgodnie z wykazem itanowiqcym zarqcznik

do nin iejszego Zazqdzenia.

s2

2.

s3

wykonanie ..Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu rnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomosciami Urzqdu Gminy i Miasta czenrvionta-r_eszczyny. 

'

s4

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

Wykaz, o kt6rym mowa w g 1, zostaje podany do publicznej wiadomoSci poptzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Uzgdu Gminy i Miasta czenviont<a-ie;;;ri;i
- .ur. Parkowa g przez okres 21 dni tj. od 1d.01.2018 r. do 06.02.201 a r. irazzamieszczenie na stronach internetowych tutejszego UrzqOu:
www.bip.czerwionkaleszczyny.pl i www.czerwionki_leszczyny.pl. -
lnformaciq o zamieszczeniu wykazu podaje sig oo publclnej wiadomosci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmuiqiym co najmniej powiit, na
terenie kt6rego polo2one sq nieruchomoSci _ ,,infopuUtikator.pl',.
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BURMTSTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-Leszczyry
WYKAZ

lokali mieszkafnych lMaz z pomieszczeniami przynaleznymi oraz udzialem w nieruchomosci wsp6lnei, kt6re stanowiq wlasnos6 Gminy i MiastaCzeruionka - Leszczyny, ptzeznaczonych do ibycia na zecz obecnych najemc6w

Zalqcznik do Zaruqdzenia ttr ....9.... lt g
Burmistrza Gminy i Miasta Czenarionka - Leszczyny
z dnia 16 stycznia 2018 r.

Lp Polo2enie
nieruchomoSci

nr ksiggi wieczystej

Oznaczenie wg
katastru

nieruchomo6ci
Pow. dzialki

Przeznaczenie zgodnie
z miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego

Opis lokalu mieszkalnego Udzial Tytul
zbywane-
go prawa

Cena

Ark. Nr dzialki oraz spos6b zagospodarowania

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10
1 Cze rwionka-Leszczyn y,

ul. Furgola 68
obrgb Czerwionka

GLlY/00128180/0

1 2728t253 2302 m2 CzgSciowo tereny uslug
centrotw6rczych o symbolu planu S,
czgSciowo tereny ulicy powiatowej

klasy zbiorczej o symbolu planu
l(2112. NieruchomoS6 zabudowana V

kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym

Lokal mieszkalny pzy ul. Furgota 68/lll/s
w Czenvionce-Leszczynach, polo2ony na
ll pigtze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa

pokoje, kuchnia, lazienka i pzedpokoj o lqcznej
pow. u2ytkowej 47,07 m 2. Do lokalu pzynale2y

piwnica nr 68/lll/5 o pow. 8,65 m 2.

197/10000 wlasnoSc 99.042,00 zl
netto

5 Cze rwio n ka- L eszczy ny,
ul. Kr6tka 2

obrgb Leszczyny

GL1Yt00142779t0

,| 4605/330 1191 m'? Tereny uslugowe o symbolu planu U.
NieruchomoSc zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny pzy ul. Kr6lkiqZT
w Czerwionce-Leszczynach, poto2ony na
ll pigtrze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa

pokoje, kuchnia, pzedpokoj i lazienka o lqcznej
pow uzytkowel 51 ,67 m 2. Do lokalu pzynale2y

piwnica nr 217 o pow. 3,64 m ,.

279t10000 wlasno56 1',15.874,00 zt
netto

l Spzedaz.lokali mieszkalnych z pomieszczeniami pzynaleznymi waz z udzialem w nieruchomosci wsp6lnej objetych ninie.iszym wykazempodlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od tower6w ilstug (VAT) (t.j. oz. u.22017 i. pi..iizt z p6zn. zm.).
?: cene.lokalu wynikajqcq z operatu szacunkowego pomnieisza sie o-przyzn-anq nabywcy bonifikatg na podstawie uchwaly Nr xLVu552/10 RadyMieiskiei w czeMionce-Leszczynach.z.dnia 26 lutego 2010 i w spriwii o[resten1" ,;"J:t;;;y'"rJzftrunk6w udzietania i wysokosci stawetprocentowych bonifikaty pzy spzedazy 

_lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych,' 
"Eno*le"v"t''*r""nos6 

cminy i rvria6ta czenvionta-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. St. z 2O1O r Ni i02 poz.1656 z pOZn.2m.1.
3. Termin do zlozenia wniosk6w przez osoby, kt6rym przysluguie pleMszedstwo w nabyciu uwzglednionych w niniejszym wykazie lokalimieszkalnych w oparciu o pzepisy art. 34 ust. 1 pkt 1 i z ustar,riy z 

-ania it sierpnia 1997 . o golpoa"rc.-;ilruchomosciami (t.j- Dz.tJ. z2o,t6 t. poz.
2147 z p62n. zm.) wynosi 6 tygodni, liczqc od dnh wywieszenia niniejszego lvykazu tj. oa $.61iola ,. do il.o2.2o,lo t .
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