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ZarzqdzenieNr ?.7.?ln
Bu rmistrza Gmi ny i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnia14czerwca 2018r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzieriawg nieruchomoSci gruntowych,
poloionych w Czerwionce-Leszczynach w obrgbie Leszczyny na izecz
wnioskodawcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z p62n. zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 oaz aft. 37 ust. 4
ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz. U.22018 r.,
poz. 121 z p62n. zm.) oraz Uchwaly nr U559/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyrazenia zgody na odstqpienie
od przetargowego trybu zawarcia umowy dzier2awy.

zarz4dzam, co nastqpuje:

sl
Przeznaczam do oddania w dzier2awg z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w trybie bezpzetargowym na tzecz wnioskodawcy, na czas
nieoznaczony czqS6 nieruchomoSci gruntowej niezabudowanej, polo2onej w Czenivionce-
Leszczynach w obrqbie Leszczyny, oznaczonej w ewidencji numerem 17941319,
o pow. 4 965 m2, dla kt6rej Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi ksiqgq wieczystq
nr GLIY/00064307/0 otaz nieruchomoSd gruntowq niezabudowanq, polo2onq
w Czerwionce-Leszczynach w obrqbie Leszczyny, oznaczonq ewidencyjnie numerem
17961319, o pow. 5 035 m2, dla kt6rel Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi ksiggg
wieczystq nr GLlY/0006430817, z przeznaczeniem na cele rolnicze - zgodnie z Wkazem
stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zazqdzenia.

s2
1. Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1 zostaje podany do publicznej wiadomo6ci po1zez

wywieszenie na tablicy ogloszei Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
ul. Parkowa I przez okres 21 dni tj. od 14.06.2018 r. do 05.07.2018 r.

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

2. lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomo6ci pzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polozona jest nieruchomo66 -,,lnfopublikator.pl".

s3
Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury i Gospodarki
NieruchomoSciami Urzqdu Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.



BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czenvionka-Leszczyny

nieruchomo6ci gruntowych stanowiqcych wlasno66 Gminy i Miasta
wnioskodawcy.

Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr ZiA J$
Burmistrza Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny
z dnia 14 czetwca 20'|-8 r.

WYKAZ

Czenryionka-Leszczyny pzeznaczonych do oddania w dzier2awq na rzecz

Lp

Polo2enie
nieruchomo6ci

nr ksiqgi
wieczystej

Oznaczenie wg
katastru

nieruchomoSci

Powierzchnia
dzialki

przeznaczonel
do oddania

w dzier2awg
wm2

Przeznaczenie
nieruchomosci

w miejscowym planie
zagospodarowania

przestzennego

Opis nieruchomoSci
Spos6b Forma oddania

nieruchomoSci
Mfsoko6d oplat

z Mulu dzier2awy

Termin
wnoszenia

oplatnieruchomoSci
uPrary

Ark
Nr

dzialki
UZytek

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12 13

1.

Gmina i Miasto
Czenrionka-
Leszczyny,

obrgb Leszczyny

GLlY/00064307/0

1
1 794/31 I RV 4 965

dzialki polo2one
w terenach rolniczych
o symbolu planu 3R

riezabudowane dzialki
polo2one w rejonie
ul. Leszczyrlskiej

zprzeznaczeniem
na cele rolnicze

bezpzetargowe
zawarcie umowy

dzier2avty na czas
nieoznaczony

0,03 zlza m2

zwolnione z VAT
na podstawie RMF
(t.j. Dz.U. 22Q18 r.

poz.701)
$3ust.1pkt2

roczny
czynsz
platny

do 31-go
marca

kazdego
roku

\rVysokoSd czynszu
dzier2awnego ulegaC bqdzie
podwy2szeniu (waloryzacji)
o caloroczny wska2nik cen

towar6w i uslug
konsumpcyjnych za

poprzedni rok kalendarzowy.
Wydzier2awiajqcy zastzega

sobie prawo do
jednostronnego

podwyzszenia czynszu.

2.

Gmina i Miasto
Czerwionka-
Leszczyny,

obrqb Leszczyny

GLlY/00064308/7

1
1 796/31 I

RV

B

RIVb

5 035

UWAGA: Szczegolowe warunki dzier2avty okreSlone zostanE w umowie.

Istrz
Miasta

eszczyny

Wieslaw Jani;6ewski


