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Zarzqdzenie Nr.4.o.9. / 1g

zarzqdzam, co nastgpuje :

Bu rm istrza Gm i ny i Miasta Czenrvion ka_Leszczyny

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wrazz pomieszczeniami przynare2nymi oraz udziarem w nieruchomorici wsp6rnel,
na rzecz obecnych najemc6w

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia g marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. \J.22017 r.,poz. 187szp62n.zm.), art.35 ust. 1i2iar1.37 ust.2pkt 1 w zwiqzku z arl. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21'sierpnia f SSZ io g;.poJ.r."
lley.gl.9l9r9i9mi (t.j. Dz. U. z 2O1B r., poz. 121 z p62n. zm.) oraz uchwaty
Nr XLVI/552/10. Rady Miejskiej w czenrionce-Leszczynaih z dnia 26 tutego iOt o r.
w sprawie okre6lenia zasad sprzedazy otaz warunk6w udzielania i wysotolci stawet<procentowych bonifikaty ptzy sprzeda2y rokari mieszkarnyclr w oomach
wielolokalowych, stanowiacych^^wrasnoSd dminy i Miasta czerwionka-Le 

"r"iryny(Dz.t)rz. Woj St. z2010 r.'trir.102 po2.1656 zjtin.rm.1

sl
Przeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomosci Gminy i Miasta czerwionka -Leszczyny, w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnycn na;emcow 

- 
tokatemieszkalne wraz z pomieszczeniami przynale2nymi oia= ,O.Lt",y nieruchomosci wsp6rnej - zgodnie z wykizem stanowiqcym zarqcznik

do niniejszego Zazqdzenia.

s2

Wykaz, o kt6rym mowa w g 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci poptzez
wywieszenie na tabricy ogloszeri Urzgdu Gminy i Miasta c2erwionka-Leir[.yiy
- .ul. Parkowa g przez okres 21 dni tj. od 2d.$.2018 r. do 10.04.201a r. oraLzamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzqdu:
www.bip. czenruionka-leszczyny. pl i www.czenruionki_leszczyny. pl. -
lnformacjg o zamieszczeniu wykazu.podaje siq oo puoricinej wiadomosci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiggu bOe;mu;qiym co najmniej powiat, na
terenie kt6rego polo2one sq nieruchomoSci -,,intoiuOtikator.pl,'.

s3

wykonanie..,Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu rnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomosciami Urzgdu Gminy i Miasta czerwionr."-r-""."rvnv. 

'

s4

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.

4



BURMTSTRZ
GMINY I MIASTA
'zerw ron ka - [,eszczyny

Zalqcznik do Zarzqdzenia trtr /.9..? ttA
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka - Leszczyny
z dnia 20 marca 2018 r.

WYKAZ

lokali mieszkalnych wraz z pomieszeeniami przynale2nymi oraz udzialem w nieruchomosci wsp6lnej, kt6re stanowiq wtasnosc Gminy i MiastaCzelwionka - Leszczyny, pzeznaczonych do zbycia na rzbcz obecnych najemc6w

Lp Polo2enie
nieruchomoSci

nr ksiqgi wieczystej

Oznaczenie wg
katastru

nieruchomoSci
Pow. dzialki

Przeznaczenie zgodnie
z miejscowym planem

zagospodarowania pzestrzennego
oraz spos6b zagospodarowania

Opis lokalu mieszkalnego Udzial Tytut
zbywane-
go prawa

Cena

Ark. Nr dzialki
1 2 3 4 5 6 7 I I 10
1 Cze nvi on ka- L eszczy ny,

ul. Broniewskiego 1

obrgb Leszczyny

GL1Yt00128444t9

1 4407t326 1306 m'z Tereny m ieszkan iowo-uslu gowe
z Wzew agq zabudowy wielorodzin nej
o symbolu planu M1. NieruchomoSc

zabudowana lV kondygnacyjnym
budynkiem mieszkalnym

wielolokalowym.

Lokalmieszkalny pzy ul. Broniewskiego 1Cl1
w Czenrrionce-Leszczynach, polo2ony na
parteze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa

pokoje, kuchnia, lazienka i pzedpokoj o lqcznej
pow. u2ytkowej 44,85 m 2. Do lokalu pzynale2y

piwnica nr 1cl1 o pow.5,04 m 2.

210t10000 wlasno56 99.600,00 zl
netto

2 Czerwionka-Leszczyny,
ul. Broniewskiego 3

obrgb Leszczyny

GLlY/00128301/5

1 4408t326 1327 m2 Tereny m ieszkaniowo-usfu gowe
z przewagqzabudowy wielorodzinnej
o symbolu planu M1. NieruchomoS6

zabudowana V kondygnacyjnym
budynkiem mieszkalnym

wielolokalowym.

Lokalmieszkalny pzy ul. Broniewskiego 3C/13
w Czerwionce-Leszczynach, potozony na
lV pigtrze, w sklad kt6rego wchodzq: trzy

pokoje, kuchnia, lazienka i pzedpokoj o lqcznej
pow. uZytkowej 46,17 m 2. Do lokalu pzynale2y

piwnica nr 3c/13 o pow. 6,61 m ,.

206/1 0000 wlasno56 102.500,00 zt
netto

3 Cze narion ka- Leszczyn y,

ul. Generala
Dqbrowskiego 1

obrgb Leszczyny

GL1Yt001323701O

1 4603t307 1160 m2 Tereny m ieszkaniowo-uslugowe
z przewagqzabudowy wielorodzinnej
o symbolu planu M1. Nieruchomo5c

zabudowana lV kondygnacyjnym
budynkiem mieszkalnym

wielolokalowym.

Lokal mieszkalny pzy ul. Generala
Dqbrowskiego 1416 w Czerwionce-

Leszczynach, poto2ony na ll piqtze, w sklad
kt6rego wchodzq: dwa pokoje, kuchnia,

lazienka i pzedpokoj o lqcznej pow. u2ytkowej
46,08 m 2. Do lokalu pzynale2y piwnica nr 1al6

o pow. 4,23 m 2.

420t10000 wlasnoS6 '106.000,00 zt
netto

4 Czerwionka-Leszczyny,
ul. Ligonia 5

obrgb Leszczyny

Gt1YtOO12427214

1 4278t330 1189 m2 Tereny m ieszkaniowo-uslugowe
z przewagqzabudowy wielorodzinnej
o symbolu planu M1. Nieruchomo56

zabudowana lV kondygnacyjnym
budynkiem mieszkalnym

wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Ligonia 5tu3
w Czenruionce-Leszczynach, polo2ony na
patTerze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa

pokoje, kuchnia, lazienka i przedpok6j o lqcznej
pow. u2ytkowej 47,00m 2. Do lokalu pzynale2y

piwnica nr 5al3 o pow. 12,42 m2.

378/10000 wlasno56 104.300,00 zl
netto



5 Czenvionka-Leszczyny,
ul. Pl. Matejki 1

obrgb Leszczyny

GL1YtOO132208t4

1 4492t301 1583 m'z CzgSciowo tereny ustugowe
o symbolu planu U, czgSciowo tereny
ulicy dojazdowej o symbolu planu KD.

Nieruchomo6c zabudowana V
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. pl. Matejki 1B/5
w Czerwionce-Leszczynach, polozony na
ll pigtrze, w sklad ktorego wchodzq: dwa

pokoje, kuchnia, lazienka i pzedpok6j o tqcznej
pow. u2ytkowe1 48,29 m 2. Do lokalu przynalezy

piwnica nr 1b/5 o pow. 3,83 m 2.

252t10000 wlasno56 108.300,00 zl
netto

6 Czenarion ka-Leszczyny,
ul. Kopalniana 9

obrgb Czerwionka,
Czuch6w

GLlY/00133918/1

1,

6
2880t206,
1496t197,
1494t79

1448 m2 Czg6ciowo tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej o

symbolu planu 814.MW, czgsciowo
tereny dr6g publicznych klasy lokalnej

o symbolu planu 7.KDL.
Nieruchomo56 zabudowana lll
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Kopalnianejgllt4w
Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na ll

pietze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa pokoje,
kuchnia, lazienka, WC i pzedpok6j o tqcznej

pow. u2ytkowej63,33 m 2. Do lokalu pzynalezy
piwnica nr 9lll4 o pow. g,22 m2 oraz strych

o pow. 1'l ,2O m2

1221t10000 wlasno56 98.900,00 zl
netto

l sprzedaz lokali mieszkalnych z pomieszczeniami pzynaleznymi wraz z udzialem w nieruchomosci wsp6lnej objgtych niniejszym wykazempodlega opodatkowaniu zgodnie z usrawq o podatku od tow€r6w ilsrug unD 6; oi.i..zuii i. pillizi zpetzn.zn.1.2 Cene lokalu wynikajqcq z operatu szaiunkowego pomnieisza sig o-pzyznlnq nabywcy bonifikatq nipodstawie uchwaly Nr xlvuss 2l1o RadyMiejskiei w czeMio-nce-Leszczynach.z.dnia zo tutigd zoto i w sprlwiJ oiresteni a zasad'sprzedaiioiizGruntow uozietania iwysokogci stawekprocentowych bonifikaty pzv sprzeda2y 
_lokali miesz*alnych w domach wielol;kabwy;h,'stano*iqiyi-h'*rr"nos6 Gminy i Miasta czerwionka-Les:czyny (Dz. Uz. Woj. St. z 2OlO r. N; 102 poz.1656 z pbZn.2m.1.3 Termin do zlozenia wnioskdw przez osoby, kt6ry,ni przysfuiuje pierwszeistwo-w nabyciu uwzglqdnionych w niniejszym wykazie lokalimieszkalnych w.oparciu.o przepisy art. s+ ust titt ii2 u"Lriv-, ii1" ir sierpnia 1997 r. 

" 
g"lp"a";;i;-rchomosciami (tj. Dz.a). z2o1B t. poz.121 z p62n. zm.) wnosi 6 tygodni, riczqc od dnia wywieszenia ninie.lszego wykizu tj. oa zooS:rir a i'-- -
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