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Burmistrza Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny

zdnia4lipca 2018 r.

w sprawie ptzeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego polo2onego ptzy
ul. Ligonia 14Bl13 obrgb Leszczyny wraz z udzialem w nieruchomo6ci wsp6lnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (1.j. Dz. U.22018 r., poz.994 zp62n. zm.) i art. 35 ust. 1 i2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121
z p62n. zm.) oraz realizujqc uchwalg Nr XX|X340/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 16 grudnia 20'16 r. w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz prawa
wlasno6ci do lokalu mieszkalnego stanowiqcego wlasno66 Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny,

zanzqdzam, co nastepuie:

sl
Pzeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
lokal mieszkalny waz z udzialem w nieruchomo6ci wsp6lnej - zgodnie z Wkazem
stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zazqdzenia.

s2
1. Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomo5ci poprzez
wywieszenie na tablicy ogloszefi Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 4.07.2018 r. do 25.07.2018 r.

otaz ptzez zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzgdu:
www.bip.czerwionka-leszczyny.pl i www.czerwionka-leszczyny.pl.
2. lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomoSci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiggu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polo2one sq nieruchomo6ci -,,lnfopublikator.pl"

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

s4

Traci moc Zazqdzenie nr 73117 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia '16 lutego 2017 r. w sprawie pzeznaczenia do sprzeda2y lokalu mieszkalnego
polozonego pzy ul. Ligonia 14Bl13 obrqb Leszczyny wtaz z udzialem w nieruchomoSci
wsp6lnej.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr3lB18
Bu rmistrza Gm iny i Miasta Gzenrion ka-Leszcryny
z dnia 4lipca 2018 r.

!,oIKIz

lokalu mieszkalnego wraz z udzialem w nieruchomosci wsp6lnej, kt6ry stanowi wlasnoSo Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
przeznaczony do zbycia:

Potoienie
nieruchomo6ci

i
nr ksiggi wieczystej

Oznaczenie wg
katastru

nieruchomo5ci

Przeznaczenie zgodnie
z miejscowym planem

zagospodarowania przestzennego
oraz spos6b zagospodarowania

Opis lokalu mieszkalnego
Udzial

w
nieruchomo6ci

wsp6lnej

Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu

3MW. N ieruchomo56 zabudowana
V kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Ligonia 148,113
w Czerwionce-Leszczynach. Poto2ony

na poddaszu, w sklad kt6rego wchodzq;
dwa pokoje, pok6j z aneksem kuchennym,

pzedpok6j, garderoba, pom. gosp. i

lazienka o lqcznej pow. u2ytkowej 78,23 m2

Czerwionka-Leszczyny,
ul. Ligonia 14

obrgb Leszczyny

Gt1Yt00127944t7

L Sprzedaz lokalu mieszkalnego wraz z udzialem w nieruchomosci wsp6lnei ujetego w niniejszym wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie
z ustawq o podatku od towar6w i uslug (VAT) (t.j. Oz. U.22017 t. poz. 122'l z p62n. zm.).

2. Termin do zlozenia wniosk6w przez osoby, kt6rym przysluguje pieMszehsiwo w nabyciu przedmiotowego lokalu mieszkalnego w oparciu
o przepisy art.34 ust. l pkl 1i2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. 22018 t. poz. 121 z p,62n. zm.) wynosi 6 tygodni, liczqc
od dnia wwieszenia niniejszego wykazu tj. od 4.07.2018 r.

Lp Darrriaaahni;
Tytul

rhrrwanaaa Cena
dzialki prawa

Ark. Nr dzialki

I 2 3 4 5 6 7 I I 10

1

1 4295t301 1747 m2 240t10 000 wlasnoS6 175.000,00 zt
netto
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