
Zarzqdzenie Nr 5{" 119
Bu rmistrza Gm i ny i M iasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia 4 lipca 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz
z pomieszczeniami przynaleinymi oraz udzialem w nieruchomo5ci wsp6lnej,
na fizecz obecnych najemc6w

Na podstawle 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.), art. 35 ust. 1 i 2 i arl.37 ust. 2
pkt 1 w zwiqzku z atl. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo5ciami (t.j. Dz. U. z 2018 t., poz. 121 z p62n. zm.) oraz uchwaly
Nr XLVI/552i 10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie okreSlenia zasad sprzeda2y oraz warunkow udzielania i wysokoSci stawek
procentowych bonifikaty ptzy sprzeda2y lokali mieszkalnych w domach
wielolokalowych, stanowiqcych wtasno66 Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny
(Dz.Uz. Woj Sl. z2010r. Nr 102 poz.1656zp62n.zm.)

zarzqdzam, co nastepuje:

sl
Pzeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta Czerwionka -
Leszczyny, w trybie bezprzetargowym na tzecz obecnych najemc6w lokale
mieszkalne wtaz z pomieszczeniami przynaleznymi otaz udzialem
w nieruchomoSci wsp6lnej - zgodnie z wykazem stanowiqcym zalqcznik
do n i n iejszego Zaz4dzenia.

s2

1. Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomoSci popzez
wywieszenie na tablicy ogloszeh Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
- ul. Parkowa I ptzez okres 21 dni tj. od 04.07.2018 r. do 25.07.2018 r. oraz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzgdu:
www.bip.czerwionka-leszczyny.pl i www.czerwionka-leszczyny.pl.
lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomo6ci pzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiegu obejmujqcym co najmniej powiat, na
terenie kt6rego polozone sq nieruchomoSci -,,1 nfopublikator.pl".

s3

Wykonanie Zazqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszctyny.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

2.

A
RADCA

, r ttt&

0qurt



BURMISTRZ
GMINY i VIiASTA

C zctlv ionka- LeszczYnY
ZalqcznikdoZarzqdzenia Nr 3'l? nA
Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwionka - Leszczyny
z dnia 4 lipca 2018 r.

VI'YKAZ

lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynale2nymi oraz udziaiem w nieruchomosci wsp6lnej, K6re stanowiq w{asno56 Gminy i Miasta
CzeMionka - Leszczyny, przeznaqonych do zbycia na rzecz obecnych najemc6w

Lp Polo2enie
nieruchomoSci

nr ksiggi wieczystej

Oznaczenie wg
katastru

nieruchomo6ci
Pow dzialki

---i4."*;"ni" rsoJni"
z miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego
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 rwion ka- Leszczyn y,

ul. Broniewskiego 3
obrgb Leszczyny

GLlY/00128301/5

1 4408t326 1327 m2 Teren zabudowy m ieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 5MW.

Nieruchomo56 zabudowana V
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny pzy ul. Broniewskiego 3B/2
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
parterze, w sklad ktorego wchodzq: pokoj,

kuchnia, lazienka i przedpok6j o lqcznej pow.
u2ytkowej25,69 m 2. Do lokalu przynale2y

piwnica nr 3bl2 o pow. 2,76 m 2.

111l10000 wlasno56 55.733,00 zl
netto

2 Czerwion ka- Leszczyny,
ul. Pl. Grunwaldzki 1

obrgb Leszczyny

GL',tYt00129301t2

1 4490/330 1993 m'z Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 6MW.

NieruchomoS6 zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Pl. Grunwaldzki 1tu3
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na

I pigtze, w sklad ktorego wchodzq: dwa pokoje
kuchnia, lazienka i pzedpok6j o lqcznej pow.

u2ytkowej 48,27 m 2. Do lokalu pzynale2y
piwnica nr 1al3 o pow. 5,90 m'.

256/10000 wlasnoS6 109.872,00 zl
netto

3 Czerwionka-Leszczyny,
ul. Orzeszkowej 4
obrgb Leszczyny

GL1Yt001%123t8

1 4487t330 1332 m2 Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 7MW.

Nieruchomo56 zabudowana I I I

kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Orzeszkowej 4/2
w Czerwionce-Leszczynach, poto2ony na
parteze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa
pokoje, kuchnia, lazienka i przedpok6j

o lqcznej pow. u2ytkowej 50,60m 2. Do lokalu
p'zynaleZy piwnica nr 412 o pow. 3,61 m 2.

458/10000 wlasno56 115.379,00 zl
netto

4 Czerwionka-Leszczyny,
ul. Reymonta 1

obrgb Leszczyny

Gt1YtOO143117t9

1 4657/330 903 m2 Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 8MW.

Nieruchomo6czabudowana lV
kondygnacyjnym (ll pigtrowym)

budynkiem mieszkalnym
wielolokalowym.

Lokal mieszkalny pzy ul. Reymonta 1/8
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
ll pigtze, w sklad kt6rego wchodzq: pokoj,

kuchnia, lazienka i przedpok6j o tqcznej pow.
u2ytkowej 36,52 m 2. Do lokalu pzynale2y

piwnica nr 1/8 o pow. 3,90 m 2.

461/10000 wlasno6c 89.600,00 zl
netto



1. Sprzeda2 lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynaleznymi wraz z udzialem w nieruchomosci wsp6lnej objgtych niniejszym wykazem
podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w i uslug (VAT) (t.j. Dz. U. z2O1l r. poz. 1221 zpttzi.2rr|.1.'
2. Ceng lokalu wynikajqcq z operatu szacunkowego pomniejsza slq o przyznanq nabywcy bonifikatg na podsiawie Uchwaty Nr XLVI/552/10 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie okreSlenla zaiad sprzeda 2y' oraz warunk6w udzielania i wysokoSci stawei
procentowych bonifikaty grzy sprzeda2y lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych,' stanowiqcych wlasno66 Gminy i Miaita Czenryionka-
Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Sl z 2Oi O r. Nr 1 02 poz. 1 656 z p62n. zm.).
3. Termin do zlo2enia wniosk6w przez osoby, kt6rym przysluguje pierwszefistwo w nabyciu uwzglgdnionych w niniejszym wykazie lokali
mieszkalnych w oparciu o pzepisy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o goipoOarce-niLruchomo6ciami (tj. dz. U. i z1lg ,. po=.
121 zp62n. zm.) wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od 04.07.2018 r.

izczyny


