
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerw ronka-LeszczYnY Zazqdzenie t{r LOJtg
Bu rmistrza Gm iny i Miasta Czenarion ka-Leszczyny

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem czg6ci nieruchomo5ci gruntowej,
polo2onej w Czerwionce-Leszczynach w obrgbie Dqbierisko na terenie tsw. zwal6w
plaskich na rzecz wnioskodawcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 1875 z p62n. zm.) 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
zp62n. zm.\

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1
Przeznaczam do oddania w najem z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta Czenivionka-
Leszczyny w trybie bezprzetargowym na Eecz wnioskodawcy czgS6 nieruchomoSci
gruntowej niezabudowanej, polo2onej w Czerwionce-Leszczynach w obrqbie Dgbierisko
na terenie tzy't. zual6w plaskich, dla kt6rg Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi
l(A/ nr G11Y10011915714, tj. czqSci dzialek o numerach ewidencyjnych 22331239
o pow. 1 677 m2 (pow. calk. 6 760 m'z), 22221239 o pow. 81 m'z (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 vtykazem
stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

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

wywieszenie na tablicy ogloszefi Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 16.01.2018 r. r. do 06.02.2018 r.

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

2. lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomo6ci pzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polozona jest nieruchomoSi -,,lnfopublikator.pl".

s3
Traci moc Zaz4dzenie Nr 765/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny
z dnia 22.12.2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem czqsci nieruchomoici
gruntowej, polo2onej w Czemrionce-Leszczynach w obrgbie Debierisko na terenie
tzw. antal6w plaskich na tzecz wnioskodawcy.

s4
Wykonanie Zarz4dzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury i Gospodarki
Nieruchomo6ciami Urzedu Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny.

s5
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerw ronka- Leszczytty
Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr !.QJ$
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 16 stycznia 2018 r.

WYKAZ

czqsci nieruchomo{ici gruntowej stanowiecej wlasnosc Skarbu Paistwa bqdqcej w ulytkowaniu wieczystym Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny
przeznaczonej do oddania w najem na rzecz wnioskodawcy.
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dzialki polo2one
na terenach
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zabudowq pzemyslowq
zwalowiska odpad6w

wydobywczych,
o symbolu planu D6.S

czqSci
niezabudowanych
dzialek polo2onych

na terenie tzw.
zwal6w plaskich

z przeznaczeniem
na wykonanie

odwiertu i dojazdu
do miejsca

wykonywania
odwiertu

bezpzetargowe
zawarcie umowy
najmu na okres

do 3 lat

1,00 zl za m2
+ obowiazuiqca

stawka VAT

miesigczny
czynsz
platny

do 10-go
dnia

ka2dego
miesiqca

WysokoS6 czynszu najmu
ulegac bQdzie podwy2szeniu

(waloryzacji) o caloroczny
wska2nik cen towar6w

i uslug konsumpcyjnych za
poprzedni rok kalendarzowy.

Wynajmujqcy zastrzega
sobie prawo do
jednostronnego

podwy2szenia czynszu.
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N 6 408 742

UWAGA: Szczegolowe warunki najmu okreSlone zostanE w umowie.
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