
Zarzqdzenie Nr 590/18
Bu rmistrza Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny

z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wtaz
z pomieszczeniami przynaleinymi oraz udzialem w nieruchomoSci wsp6lnej,
nan ecz obecnych najemc6w

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U.z2O18 r., poz.994 zp62n.zm.), art.35 ust. 1i2iaft.37 ust.2
pkt 1 w zwiqzku z arl. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoSciami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z p62n. zm.), uchwaly
Nr XLVI/552/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie okreSlenia zasad sprzeda2y oraz warunk6w udzielania i wysokoSci stawek
procentowych bonifikaty ptzy sprzeda2y lokali mieszkalnych w domach
wielolokalowych, stanowiqcych wlasno5i Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. Urz. Woj. St. z 2010 r. Nr 102 poz. 1656 z p62n. zm.) oraz uchwaly
Nr XXlYl277l12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 wrze6nia
2012 r. w sprawie okreSlenia zasad sprzeda2y lokali mieszkalnych powstalych
w wyniku adaptacji pomieszczei niemieszkalnych i strych6w w domach
wielolokalowych, stanowiqcych wlasnoSd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. Urz. Woj. Sl. z 2012 r. poz. 4621).

zarzqdzam, co nastepuje :

sl
Pzeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka -
Leszczyny, w trybie bezpaetargowym na rzecz obecnych najemc6w lokale
mieszkalne wtaz z pomieszczeniami przynale2nymi otaz udzialem
w nieruchomoSci wsp6lnej - zgodnie z wykazem stanowiqcym zalqcznik
do n i n iejszego Zarzqdzenia.

s2

Wykaz, o ktorym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci popzez
wywieszenie na tablicy ogloszefl Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
- ul. Parkowa I ptzez okres 21 dni tj. od 20.11.2018 r. do 11.12.2018 r. oraz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzgdu:
wwwbip.czerwionka-leszczyny.pl i www.czenrvionka-leszczyny.pl.
lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomoSci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiggu obejmujqcym co najmniej powiat, na
terenie kt6rego poloZone sq nieruchomoSci - ,,lnfopublikator.pl".
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Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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lokali mieszkalnych wraz
Czerwionka - Leszczyny,

VIIYKAZ

z pomieszczeniami przynale2nymi oraz udzialem w nieruchomoSci
ptzeznaczonych do zbycia na rzecz obecnych najemc6w

Zalqcznik do z,arzqdzenia Nr 590/18
Burmistda Gminy i Miasta Czenrionka - Leszczyny
z dnia 2O I istopada 20 I 8 r.

wsp6lnej, kt6re stanowiq wlasnoS6 Gminy i Miasta

Lp Poloienie
nieruchomoSci

nr ksiqgi wieczystej

2

Czerwionka-Leszczyny,
ul. Broniewskiego 3

obrQb Leszczyny

GLl Y/00128301/5

2 Czerwionka-Leszczyny,
ul. Furgola 68

obreb Czerwionka

GLI Y/00128180/0

3 Czerwionka-Leszczyny,
ul. Konopnickiej 6
obreb Leszczyny

GLlY/00154630/1

Oznaczenio wg
katastru Pow. dzialki

nieruchom06ci

Przeznaczenie zgodnle
z mlejscowtm planem

zagospodarovvanla plzestrzonnego
oraz spos6b zagospodarowanla

1327 m2 Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu sMW.

NieruchomoSC zabudowana V
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

Opis lokalu mieszkalnego

7

Lokal mieszkalny przy ul. Broniewskiego 3C/'t5
w CzeMionce-Leszczynach, polozony na
lV pietrze, w sklad kt6rego wchodzA: tzy

pokoje, kuchnia, lazienka i przedpok6j
o lqcznei pow. uzytkowej 45,25 m'?. Do lokalu
pzynale2y piwnica nr 3c/15 o pow. 2,98 m '?.

Lokal mieszkalny pzy ul. Furgola 68A//8
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
lll pietze, w sklad kt6rego wchodzq: tzy

pokoje, kuchnia, lazienka i pzedpok6j
o lEcznej pow. uzytkowej 65,87 m 'z. Do lokalu
pzynalezy piwnica nr 68A//8 o pow. 4,49 m'.

Lokal mieszkalny pzy ul. Konopnickiej 6/3
w Czerwionce-Leszczynach, polozony na
parteze, w sklad kt6rego wchodza: dwa

pokoje, kuchnia, lazienka i pzedpok6j
o hcznej pow. u2yikowej 48,24 m '?. Oo lokalu

pzynalezy piwnica nr 6/3 o rcw. 3,97 m 
'?.

Tytul
zbtmane-
90 prawa

I

Cena

Ark.

3

1

Nr dzialki

4

44081326

8

188/10000

'10

2728t253 2302 m2

47071330 '1315 m'

Czq6ciowo tereny uslug
centrotw6rczych o symbolu planu S,
czesciowo teren ulic powiatowych
klasy zbiorczej o symbolu planu

KZ1l2. NieruchomoSc zabudowana
V kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 6MW.

Nieruchomosd zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

w{asnoS6'104.'158,00 zl
netto

249110000 wtasnosd 142.392,00 zl
netto

266/10000 wlasnosc 108.409,00 zl
netto
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Czerwionka-L eszczyny,
ul.Krzywa2

obrgb Leszczyny

GL1YlOO1U112l8

Czerwi on ka-Leszczyny,
ul. 3 Maja 11

obrgb Czenrrionka

GLlY/00130545/4

Czenryion ka-Leszczyny,
ul. Pl. Matejki 1

obrgb Leszczyny

GL1Y10013220814

Cze nrio n ka-L eszczy ny,
ul. Mickiewicza 2

obrgb Czenarionka

GLlY/00134949/4

Czerwion ka-Leszczyny,
ul. Ogrodowa 3

obrgb Leszczyny

GLlYt00132215t6

9 Czerwionka-Leszczyny,
ul. Sportowa 6

obrgb Leszczyny

GL1Yt00122907t1

4706/330

2816t236

4492t301

2943t236

4495t30',1

779 m2 Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 7MW.

NieruchomoSCzabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

1140 m2 CzgSciowo tereny mieszkaniowe
z du2ym udzialem zieleni o symbolu

planu MZ, czgSciowo tereny ulic klasy
zbiorczej o symbolu planu KZ1l2.
NieruchomoS6zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem

, mlgszkalnymwielolokalowym.

1583 m'? Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 3MW.

Nieruchomo56 zabudowana V
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

928 m2 Tereny mieszkaniowo-uslugowe
z przewagqzabudowy wielorodzinnej
o symbolu planu M1. NieruchomoSc

zabudowana ll kondygnacyjnym
budynkiem mieszkalnym

ielolokalowym.

837 m'? Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 4MW.

NieruchomoS6 zabudowana ll
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Krzywe12110
w Czenivionce-Leszczynach, polo2ony na
poddaszu, w sklad kt6rego wchodzq: trzy

pokoje, kuchnia, lazienka, pzedpok6j
i garderoba / pom. gospodarcze o tqcznej pow

u2ytkowej 62,96m'?.

Lokal mieszkalny pzy ul. 3 Maja 11llll7
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
ll pigtrze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa

pokoje, kuchnia, lazienka i przedpok6j
o lqcznej pow. u2ytkowej 48,96 m 2. Do lokalu
pzynale?y piwnica nr'l1llll7 o pow 5,15 m '?.

Lokal mieszkalny pzy ul. Pl. Matejki 1/11
w Czerwionce-Leszczynach, poto2ony na

lV piqtrze, w sklad kt6rego wchodzq: pok6j,
aneks kuchenny, lazienka i pzedpok6j

o tqcznej pow. u2ytkowej 33,30 m'?.

Lokal mieszkalny pzy ul. Mickiewicza 2lll2
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
parlerze, w sklad kt6rego wchodzq: pokoj,

kuchnia, tazienka i pzedpok6j o lqcznej pow.
u2ytkowej 47,95 m'. Do lokalu przynale2y

piwnica nr 2lll2 o pow. 11,43 m '.
Lokal mieszkalny pzy ul. Ogrodowej 3/5
w Czenarionce-Leszczynach, poto2ony na
I pigtrze, w sklad kt6rego wchodzq: pok6j,

kuchnia, lazienka i przedpok6j o lqcznej pow.
u2ytkowej 35,50 m'. Do lokalu pzynale2y

piwnica nr 3/5 o pow. 6,28 m '?.

628/10000 wlasno66 143.509,00 zl
netto

389/10000 wlasnoSi 11 1 .388,00 zt
nefto

161/10000 wlasnoSd 76.6510021

1722fiOOOO wlasnoSc 95.043,00 zl
netto

563/10000 wlasnoS6 79.778,OO zl
netto

206/10000 wlasno56 85.910,00 zl
netto

1. Sprzedaz lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynale2nymi wAz z udzia|€m w nieruchomo6ci wsp6lnej obletych ninieiszym wykazem
podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w iuslug (VAT) (t.i. O2.U.22017 t. poz.'1221zp62n. zm.)-

42151326 1418 m2 Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 5MW.

NieruchomoS6 zabudowana V
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Sportowej 6A/4
w Czerwionce-Leszczynach, poto2ony na
I piqtrze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa
pokoje, kuchnia, lazienka i przedpok6j

o lqcznej pow. u2ytkowej 37,03 m'?. Do lokalu
pzynale|y piwnica nr 64/4 o pow. 6,04 m 

'?.



2. Cenq lokalu wynikajqcq z operatu szacunkowego pomniejsza siq o przyznanq nabywcy bonifikatg na podstawie Uchwaty Nr XLVI/552/10 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie okreSlenia zasad sprzeda2y otaz warunk6w udzielania i wysoko6ci stawek
procentowych bonifikaty przy sprzeda2y lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych, stanowiqcych wlasnoSc Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny (Dz.Urz. Woj Sl. 22010 r. Nr 102 poz. 1656 z p62n. zm.).
3. Ceng lokalu mieszkalnego powstalego w wyniku adaptacji pomieszczeh niemieszkalnych i strych6w ustala sig zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Uchwale Nr XXlVl277l12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 wrze6nia 2012 r. w sprawie okre6lenia zasad sprzeda2y lokali
mieszkalnych powstalych w wyniku adaptacji pomieszczeh niemieszkalnych i strych6w w domach wielolokalowych, stanowiqcych wlasno6d Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Sl. 22012 r. po2.4621).
4. Termin do zlo2enia wniosk6w przez osoby, kt6rym przysluguje pierwszeistwo w nabyciu uwzglgdnionych w niniejszym wykazie lokali
mieszkalnych w oparciu o przepisy art.34 ust. 1 pkt 1i2 ustawy zdnia2l sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz.U.z2018r.poz.
121 z po2n. zm.) wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu lj. od 20.11 .2018 r.
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