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Burmistrza Gm iny i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnia23 marca 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia zabudowanej nieruchomosci polo2onej
przy ul. Gl5wnej w Belku

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia g marca 1gg0 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. '1875 p62n. zm.) i art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. .l

pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1g97 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 121 z p62n. zm.) oraz Uchwaly Nr XXlx341/16 Rady trrtielsxiel
w czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wyra2enii zgociy na
sprzedaz prawa wlasnosci nieruchomosci stanowiqcej wlasnos6 Gminy i- Miasta
Cze nuion ka- Le szczy ny,

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Pzeznaczam do sprzedazy z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta czerwionka-
Leszczyny, w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomosC zabudowanq, potozonq
w Belku przy ul. Gl6wnej, stanowiqcq dzialkq o numerze ewidencyjnym 2223143i
i powierzchni 1.'1093 ha zapisanq w KW GLly/00118075/8 sqdu Rejonowego w Rybniku
- zgodnie z Wkazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2
1. Wykaz, o kt6rym mowa w g 1 zostaje podany do publicznej wiadomoSci po1zez

wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Le szczyny -ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 28.03.2018 r. do 18.04.20,18 r. oiaz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzqdu:
www.bip.czerwionka-leszczyny.pl i www.czerwionka-leszczyny.pl.
lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomosci poprzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiggu obejmujqcym co najmniej powiat,
na terenie kt6rego polozona jest nieruchomoS6 - ,,lnfopublikator,,.

s3
Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury i Gospodarki
Nieruchomo6ciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik do Zarzqdzen ia N r I Z I I 1g
B u rm istrza Gm iny i M iasta Czenrion ka-Leszczyny

z dnia 28 marca 2O18 r.

VTTYKAZ

nieruchomosci zabudowanei stanowiqcei wlasno66 Gminy i Miasta czeuionka-Leszczyny ptzeznaczonei do zbycia w przetargu nieograniczonym:

Lp

1

Polo2enie
nieruchomoSci

ci
nr ksiqgi wieczystej

Oznaczenie wg
katastru

nieruchomoSci
Powierzchnia

dziatki
lhal

6

Przeznaczenie zgodnie
z miejscowym planem

zagospodarowania
przestrzennego

7

Opis nieruchomo5ci
Spos6b

zagospodarowania

I

Forma
zbycia

to 
=-

Cena
nefto
lzt I

11

Ark.

3

Numer
dzialki

4

U2ytek

5 8

1 ul. Gl6wna
obrgb Belk

gm. Czenvionka-
Leszczyny,

GLlY/00118075/8

1 2223t437 Ba,
Bi

1 .1 093 Gl6wnie tereny zabudowy
uslugowej o symbolu planu

U1 a w czgSci tereny zieleni
uzqdzonej - symbol 2ZP1

Obszar o nieforemnym ksztalcie
o dlugoSci ok. 150 m izmiennej

szerokoSci do ok. 93 m;
nachylony na zachod. Dzialka
polo2ona w Belku przy drodze
wojew6dzkiej nr 925, w wg2le
autostrady A1. Nieruchomo6c

posiada dostgp do: sieci
wodociqgowej, energii

elektryczn ej or az kanalizacji
deszczowej.

NieruchomoS6 zbudowana,
w pzewaiajqcejczg6ci
zagospodarowana jako

plac skladowy. Parcela jest
ogrodzona. Obecnie - na

mocy umowy najmu -
wykozystywana do

prowadzenia hurtowni
material6w budowlanych

i sktadu opalu.

Spzeda2
w pzetargu

nieograniczonym
1.000.000,00

1. sprzeda2 nieruciomosci ujetej w.niniejszym wykazie podlega zwolnieniu z podatku VAT pzewidzianym w art. 4a ust. 1 pkt .lO ustawyo podatku od towar6w i ustug (tj. Dz.U.22017 t. poz. ,tZZ,t pOZn.1n.1.

2' lnformuje siQ, ze zgodnie z aft. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz.U. zosoby, ktorym przys+uguje pierwszenstwo nabycia_ przedmioiowel nieruchomoSci winny z+ozyc stosowny
liczqc od dniaypr+ieqzghia niniejszego wykazu tj. od 2g.03.201g r.

2018 r. poz. 121 z p62n. zm.)
wniosek w terminie 6 tygodni,
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