
Zarz4dzenieNr3lB 118
Burm istrza Gm iny i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 4lipca 20'18 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia niezabudowanej nieruchomosci poNo2onej
przy ul. Nowy Dw6r, obrgb Leszczyny.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkl 3 ustawy z dnia g marca'1g90 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z p62n.zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2o1g r. poz. 121
z p62n. zm.) oraz Uchwaly Nr xlll72lz003 Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach
z dnia 5 wrzesnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomosci gruntowej niezabudowanej

zarzqdzam, co nastq puje :

s1
Przeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomosci Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny
w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomosi polo2onq w czerwionce-Leszczynich
przy ul. Nowy Dw6r stanowiqcq dzialkq o numerze ewidencyjnym 46771364 i powieizchni
10.000 m'?zapisanq w KW GLlY/0011776515 Sqdu Rejonowego w Rybniku - zgodnie
z v,tykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2
Wykaz, o kt6rym mowa w g 1 zostaje podany do publicznej wiadomo6ci poptzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Le szczyny -ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 4.07.2018 r. do 25.07.2019 r. oiaz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzqdu:
www.bip.czerwionka-leszczyny.pl i www.czerwionka-leszczyny.pl.
lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomo5ci popzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat,
na terenie kt6rego polo2ona jest nieruchomo56 - ,,lnfopublikator',.

s3
\A/ykonanie zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury i Gospodarki
Nieruchomo6ciami Urzqd u Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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B u rmistrza Gmi ny i M iasta Czerwion ka-Leszczyny
z dnia 4 lipca 2018 r.

WYKAZ

nieruchomoSci stanowiqcei wlasno66 Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeznaczonei do zbycia w przetargu nieograniczonym:

Lp Polo2enie
nieruchomoSci

Oznaczenie wg
katastru

nieruchomoSci
Powierzchnia

dzialki
lm1

Przeznaczenie zgodnie
z miejscowym planem

zagospodarowania
przestrzennego

Opis nieruchomo6ci
Spos6b

zagospodarowania
Forma
zbycia

Gena
netto
lztlI

nr ksiggi wieczystej
Ark.

Numer
dziatki Uzytek

1 2 1 4 5 6 7 8 I 10 11

1

ul. Nowy Dw6r
obrgb Leszczyny
gm. Czerwionka-

Leszczyny,

GL1YtO0117765t5

1 4677t364 R 10.000

Tereny lokalnych stref
aktywnoSci gospodarczych

o symbolu PU1
z podstawowym

przeznaczenim g runt6w pod
realizacjg ustug

komercyjnych takich jak:
uslugi handlu i gastronomii
oraz funkcji produkcyjno -
pzemyslowej w postaci

matych ii;rednich
pzedsigbiorstw, baz

i sklad6w, uslug
logistycznych itp.

Dziatka ma ksztaft zbli2ony do
prostokqta (dl. ok. 200 m i szer.

ok. 50 m) oraz plaskie acz
nachylone uksztaftowanie terenu.

Dojazd lokalnq drogq
o nawiezchni z ptyt betonowych.
NieruchomoSc posiada dostgp do:

sieci wodociqgowej, energii
elektrycznej (siec paebiega
wzdlu2 wschodniej gran icy

dziatki) oraz kanalizacj i sanitarnej.

Dzialka jest
niezagospodarowana,
nieogrodzona i nie jest
u2ytkowana. Ponadto

parcela ta jest poroSniqta
zieleniq niskq i wysokq -
jest w znacznej czgSci

zadzewiona.

Sprzeda2
wlasnoSci

w pzetargu
nieograniczonym

440.000,00

'1. Sjrzeda2-nieruchomosci ujetej w niniejszym wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w i uslug (VAr)
(t.j. Dz. U. 22017 t. poz. 1221 z p62n. zm.).

przedmiotowej nieruchomoSci w oparciu o przepisy
121 z pofln. zm.) wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia

I

wywieszenia niniejszego wykazu tj. od 4.01.2018 r.

Wiesla


