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ZarzqdzenieNr 3zZ 118

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu u2ytkowego nr 49 poloionego przy
ulicy Morcinka 4 w Czerwionce-Leszczynach wraz z udzialem w nieruchomoSci
wsp6lnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. lJ. z 2018 r., poz. 994 z p62n. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz. U.22018 t., poz. 121 z
p62n. zm.) oraz uchwaly Nr XLVII/562/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zdnia26 marca 2010 r. w sprawie zasad zbywania lokali u2ytkowych w budynkach
mieszkalno-u2ytkowych stanowiqcych wlasnoSi Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny (Dz. t-lrz. Woj. Sl z 2010 r. Nr 1 0'l poz.1641 ),

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Przeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka -
Leszczyny lokal u2ytkowy wraz z udzialem w nieruchomo6ci wsp6lnej - zgodnie
z wykazem stanowiqcym zalqczntk do niniejszego Zarzqdzenia.

s2
1. Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomoSci popzez

wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

- ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 09.07.2018 r. do 30.07.2018 r. oraz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzqdu:
www.bip.czerwionka-leszczyny.pl i wwwczerwionka-leszczyny.pl.

2. lnformacje o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomoSci przez

ogloszenie w prasie lokalnej o zasiggu obejmujqcym co najmniej powiat, na
terenie kt6rego polo2ona jest nieruchomo6c - ,,lnfopublikator.pl".

s3
Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrashuktury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4
Traci moc Zarzqdzenie nr 389/16 Burmistrza Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 09 wrze6nia 2016 r. w sprawie ogloszenia wykazu lokalu u2ytkowego
p%eznaczonego do sp rzeda2y.

s5
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem v'rydania.
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WYKAZ

lokalu ua kowego w,az z udzial€,m w nieruchomosci wsp6lnej, kt6ry stanowi \dasno66 Gminy i Miasta Czelwionka - Leszczyny, pzeznaczonego
do zbycia

Tytul Cena
zbywane-
go prawa

BU RIYTIBT FI'Z
GMINY I MIASTA

Czerwionka-LeszczYnY

Polo2enie
nieruchomoSci

Oznaczenie wg

Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 3{,2 tt A
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka - Leszczyny
z dnia 9 lipca 2018 r.

Opis lokalu uiytkowego
katastru

nieruchomo5ci
Pow. dzialki

Nr dzialki

zagospodarowania przestrzennego oraz
spos6b zagospodarowania

Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu SMW.

NieruchomoSd zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym

wielolokalowym.
Obecnie w lokalu u2ytkowym prowadzona

jest dzialalnoS6 gospodarcza

Lokal u2ytkowy nr 49 przy ul. Morcinka 4
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
parteze, w sklad kt6rego wchodzq: sklep

i zaplec.ze o lqcznej pow. u2ytkowej
55,74 m2.

4406t326

'1. Spzeda2 lokalu u4/tkowego wraz z udzialem w nieruchomosci wsp6lnej ujetego w niniejszym wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie
z ustawq o podatku od towar6w iuslug (VAT) U. Dz. U.22017 r. poz. 1221 2962n.2m.)-
2. Termin do zlo2enia wniosku przez osoby, kt6rym przysfuguje pierwszeistwo w nabyciu uwzglednionego w niniejszym wykazie lokalu ua kowego
w oparciu o przepisy art.34 ust. 1 pkt'l i2 ustawy z dnia 21 sierpnia'1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z2018t. poz.'12'l z p62n.

zm.) wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od 09.07.2018 r.
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nr ksiqgi wieczystej Ark

Czerwion ka-Leszczyny,
ul. Morcinka 4

obrgb Leszczyny

GLlY/00128691/5

Przeznaczenie zgodnie
z miejscowym planem
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