
Zarzqdzenie Nrl/5/ 18
Burmistrza Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny

z dnia 4 lipca 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia niezabudowanej nieruchomosci polo2onej
w rejonie ul. Jana Pawla ll obrqb Czenarionka.

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 po2n. zm.) iart.35 ust. 1i2 ustawyz dnia
21 sierpnia '1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121
z p62n. zm.) oraz Uchwaty Nr XLVlll/534/18 Rady Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach
z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyra2enia zgody na zbycie nieruchomoSci gruntowej
niezabudowanej

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1
Przeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny
w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomoS6 polo2onq w Czerwionce-Leszczynach
w rejonie ul. Jana Pawla ll stanowiqcq dzialkg o numerze ewidencyjnym 30281259
i powierzchni 583 m2 zapisanq w KW GLlY/00115392/5 Sqdu Rejonowego w Rybniku -
zgodnie z wykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2
Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1 zostaje podany do publicznej wiadomoSci poptzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 4.07.2018 r. do 25.07.2018 t. otaz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzqdu:
www.bip.czerwionka-leszczyny.pl i www.czerwionka-leszczyny.pl.
lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomoSci poptzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat,
na terenie kt6rego polo2ona jest nieruchomoS6 - ,,lnfopublikator".

s3
Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfraskuktury i Gospodarki
NieruchomoSciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik do Zaszqdzenia N r 8t/t 8
Burmistrza Gminy i Miasta Gzenuionka-Leszcryny
z dnia 4 tipca 2O18 r.

WYKAZ

nieruchomo6ci stanowiqcei vulasno66 Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pzeznaczonej do zbycia w przetargu nieograniczonym:

Lp Poloienie
nieruchomo6ci

I

nr ksiggi wieczystej

Oznaczenie wg
katastru

nieruchomoSci
Powierzchnia

dzialki
I m']

Ptzeznaczenie zgodnie
z miejscowym planem

zagospodarowania
przestrzennego

Opis nieruchomo6ci
Spos6b

zagospodarowania
Forma
zbycia

Cena
netto
lztl

Ark.
Numer
dzialki U2ytek

1 2 3 4 5 6 7 I 9 't0 11

1

Osiedle
Jana Pawla ll

obrqb Czenlrionka
gm. Czerurionka-

Leszczyny,

GLlY/00115392/5

1 3028t259 Bz 583

Tereny mieszkaniowo-
uslugowe z przewagq

zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu

planu Ml

Dzialka ma ksztaft zbli2ony do
trapezu (dl. ok.31-36 m i szer.

do ok. 18 m) oraz plaskie
uksztaltowanie terenu.
Dojazd lokalnq drogq

o nawiezchni asfaltowej.
NieruchomoS6 posiada dostgp do:

sieci wodociqgowej, energii
elektrycznej, gazu, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz

cieplociqgu (sieci te pzebiegajq
przez dzialkg)

Dzialka jest
niezagospodarowana,

nieogrodzona. Spzeda2
wtasnoSci

w pzetargu
nieograniczonym

51.000,00

1. sirzedaz nieruchomosci ujetei w niniejszym wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w i usfug (VAT)
(1.j. Dz. U. z 2017 t. poz. '1221 z p62n. zm.).

2. Termin do zlozenia wniosk6w pzez osoby, kt6rym przysluguje pierwszeistwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomosci w oparciu o przepisy
art. 34 ust. 'l pkt 'l i 2 ustawy o gospoqluce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 12'l z p62n. im.) wynosi 6 tygodili, liczqc od inii
wywieszenia niniejszego wykazu tj. od 4 .07.2018 t.
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