
Uchwała Nr XXXVII/420/17 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

 
z dnia 23 czerwca 2017 roku 

 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu 

   
   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                  
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                           
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) 

 
 Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach                                                                                      

uchwala, co następuje : 
 

§ 1 
Wyrazić zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu części nieruchomości                               
(powierzchni użytkowych) zabudowanych, z podmiotami medycznymi położonymi w budynkach przy 
ulicach, stanowiących lokale użytkowe o powierzchniach: 

1) 69,16 m2 przy ul. Palowickiej 2 w Bełku, nr działki 2692/293 o łącznej powierzchni 1862 m2, 
dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/00109481/1,  

2) 149,29 m2 przy ul. Szerokiej 2 w Palowicach, nr działki 321/22 o łącznej powierzchni 3149 m2, 
dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/00103422/8, 

3) 85,78 m2 przy ul. Zwycięstwa 45 w Stanowicach, nr działki 733/80 o łącznej powierzchni               
1030 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze 
GL1Y/123271/7, 

4) przy ul. Szkolnej 13A w Przegędzy, nr działki 1905/82 o łącznej powierzchni 4142 m2,                    
dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/00117363/7,        
- 71,20 m2 

 -  63,35 m2 
 - 72,65 m2 

5) przy ul. Sportowej 2A w Czerwionce-Leszczynach, nr działki 4584/326 o łącznej powierzchni 
1760 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze 
GL1Y/00114399/7, 

 - 234,31 m2 
 - 184,68 m2 
 - 56,68   m2 
 - 58,26   m2 
 - 81,03   m2 

6) 122,60 m2 przy ul. Ks. Pojdy 98A w Książenice, nr działki 2313/197 o łącznej powierzchni               
563 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze 
GL1Y/00084649/5, 

7) Odrodzenia 12 w Czerwionce-Leszczynach, nr działki 3204/121 o łącznej powierzchni                  
1482 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą o numerze 
GL1Y/00115951/2, 

 - 67,35 m2 
 - 49,60 m2  

  
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

(-) Przewodniczący Rady Miejskiej 
                    Bernard Strzoda 

 


