
Zarzqdzenie Nr 413 / 18
Bu rmistrza Gmi ny i M iasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 14 wrzeSnia 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wtaz
z pomieszczeniami przynale2nymi oraz udzialem w nieruchomoSci wsp6lnej,
na rizecz obecnych najemc6w

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U.z2O1B r., poz.994 zp62n.zm.), art.35 ust. 1i2ia11.37 ust.2
pkt '1 w antiqzku z afi. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo6ciami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z p62n. zm.), uchwaly
Nr XLVI/552/10 Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie okre6lenia zasad sprzedaZy oruz warunk6w udzielania i wysoko6ci stawek
procentowych bonifikaty ptzy sprzeda2y lokali mieszkalnych w domach
wielolokalowych, stanowiqcych wtasno66 Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. tJrz. Woj Sl. z 2O1O r. Nr 102 poz. 1656 z p62n. zm.) oraz uchwaty
Nr XXlYl277l12 Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach z dnia 14 wrze6nia
2012 r. w sprawie okreSlenia zasad sprzeda2y lokali mieszkalnych powstalych
w wyniku adaptacji pomieszczeri niemieszkalnych i strych6w w domach
wielolokalowych, stanowiqcych wlasnoS6 Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. Urz. Woj. Sl. 22012 r. po2.4621).

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Przeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta Czerwionka -
Leszczyny, w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych najemc6w lokale
mieszkalne waz z pomieszczeniami przynale2nymi otaz udzialem
w nieruchomoSci wsp6lnej - zgodnie z wykazem stanowiqcym zatacznik
do n in iejszego Zazqdzenia.

s2

Wykaz, o kt6rym mowa w g '1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci poptzez
wywieszenie na tablicy ogloszen Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
- ul. Parkowa g przez okres 21 dni tj. od 14.09.2018 r. do 05.10.2018 r. oraz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Uzqdu:
wwwbip.czerwionka-leszczyny.pl i wwwczeruvionka-leszczyny.pl.
lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomo5ci pzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na
terenie kt6rego polo2one sq nieruchomo6ci - ,,lnfopublikator.pl".
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2.



s3

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzqdu Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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ZalqcznikdoZarzqdzenia Nr 413 /18
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
z dnia 14 wrze5nia 2018 r.

VYYI(AZ

lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami pzynaleznymi oraz udzialem w nieruchomosci wsp6lnej, kt6re stanowiq wlasno66 Gminy i Miasta

BU RM ISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerw ion ka - [.eszczynY

Opis !okalu mieszkalnego

Lokal mieszkalny przy ul. Broniewskiego 8B/4
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
ll pigtze, w sklad kt6rego wchodzq: pok6j,

kuchnia, lazienka i przedpok6j o lqcznej pow
u2ytkowej 36,97 m 2. Do lokalu pzynale2y

piwnica nr 8b/4 o pow. 5,01 m 2.

Lokal mieszkalny przy ul. Broniewskiego 128,17

w Czenrionce-Leszczynach, polo2ony na
lll piqtze, w sklad kt6rego wchodzq: pok6j,

kuchnia, lazienka i pzedpokoj o lqcznej pow.

u2ytkowej 35,91 m'z. Do lokalu pzynale2y
piwnica nr 128,17 o pow 2,47 m2.

Lokal mieszk alny przy ul. Furgofa 6B/lV/9
w Czerwionce-Leszczynach, poto2ony na
lV pigtrze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa

pokoje, kuchnia, tazienka i przedpok6j
o tqcznej pow. u2ytkowej 47,07m'?. Do lokalu
przynale2y piwnica nr 6B/lV/9 o pow. 3,23 m 2

46011307 1861 m2 Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 2MW.

NieruchomoS6 zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem

23O2 m2 Czg5ciowo teren uslug
centrotw6rczych o symbolu planu S,
czgSciowo teren ulic powiatowych

klasy zbiorczej l(21 12. NieruchomoSC
zabudowana V kondygnacyjnym

budynkiem mieszkalnym
wielolokalowym.

Czerwionka -
Poloienie

nieruchomoSci

nr ksiggi wieczystej Ark
123
1 Czerwionka-Leszczyny, 1

ul. Broniewskiego 8
obrgb Leszczyny

GL1Y100125821t5

do na rzecz
Oznaczenie wg

katastru
nieruchomoSci

Pow. dzialki z miejscowym Planem
zagospodarowanla przestrzennego

Przeznaczenie zgodnie

oraz spos6b zagospodarowania

Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 2MW.

NieruchomoSd zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 6MW.

Nieruchomo5c zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

zbyrane-
go prawa

;

8t-10
-.'.r_-__-187/10000 wlasnoSd 84.718,O0 zl

t r 
netto 

i

Udzial Tytut Cena

364/10000 wlasno6c

Nr dzialki 
I-.-451

4268t307
]-__--1-

1486 m'z

Czerwion ka-Leszczyny,
ul. Broniewskiego 12

obrgb Leszczyny

GL1Yt001341',t9t7

3 Czerwionka-Leszczyny,
ul. Furgota 68

obrqb Czerwionka

GLlY/00128180/0

Czerwion ka-Leszczyny,
ul. Konopnickiej 6
obrgb Leszczyny

5 Czerwionka-Leszczyny,
ul. Miarki2

obrgb Leszczyny

GLlY/00114399/7

47071330 1315 m'? Lokal mieszkalny przy ul. Konopnickiej 68/9
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
ll pietrze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa
pokoje, kuchnia, lazienka i pzedpok6j o

tqcznej pow u2ytkowej52,19 m 2. Do lokalu
przynale2y piwnica nr 68/9 o pow. 4,79 m2.

Lokal mieszkalny pzy ul. Miar'rii2l2
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
parte-ze, w sklad kt6rego wchodzq: pok6j,

kuchnia, lazienka i pzedpok6j o lqcznej pow.

u2ytkowej35,71 m'?. Do lokalu pzynale2y
piwnica nr 212 o pow. 4,85 m 2.

291/10000 wtasnoS6 116.424,00 zl
netto

wlasnos6 
, "'nl"?i3o't ,iltl

178/10000 wlasnoS6

77.174,00 zl
nefto

101.650.00 zl t

netto

_l

__.1
Teren zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej o symbolu planu 7MW.
NieruchomoSd zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.llr

4482t330 846 m2

Lp

tl



6 : Czenvionka-Leszczyny,
ul. Miarki 2

obrgb Leszczyny

GLlY/00114399/7

7 Czerwionka-Leszczyny, 1

ul. Miarki 2
obrgb Leszczyny

GLlY/00114399/7

Czenrvion ka-Leszczyny,
ul. Miarki 2

obrgb Leszczyny

GLlY/00114399/7

846 m'? Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 7MW.

NieruchomoSczabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

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

NieruchomoSd zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 7MW.

Nieruchomo66 zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

846 m'z Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 7MW.

Nieruchomo66zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

846 m' Teren zabudowy mieszkaniowt
wielorodzinnej o symbolu planu 7MW.

NieruchomoSc zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

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

NieruchomoSd zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszk alny pzy ul. Miarki 2/3
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
parterze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa
pokoje, kuchnia, lazienka i pzedpok6j

o lqcznej pow. u2ytkowej 47,66 m '?. Do lokalu
przynale2y piwnica nr 213 o pow. 3,74 m '.

Lokal mieszkalny przy ul. Miarki 214

w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
I piqtrze, w sktad kt6rego wchodzq: dwa
pokoje, kuchnia, lazienka i przedpok6j

o lqcznej pow. u2ytkowej 50,70 m 2. Do lokalu
pzynalely piwnica nr 214 o pow. 5,30 m 2.

Lokal mieszk alny przy ut. tr4iurLi ZIS
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
I pigtrze, w sklad kt6rego wchodzq: pok6j,

kuchnia, lazienka i przedpok6j o lqcznej pow
u2ytkowej 35,42 m '?. Do lokalu przynale2y

piwnica nr 215 o pow. 3,22 m 2.

Lokal mieszkalny przy ul. Miarki 2/9
w Czenryionce-Leszczynach, polo2ony na
ll pigtrze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa

pokoje, kuchnia, lazienka i pzedpok6j
o lqcznej pow u2ytkowet 47,09 m '?. Do lokalu

pzynale2y piwnica nr 2lt9 o p::ow.4,77 m2.

Lokal mieszkalny pzy ul. Miarki 2/10
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
poddaszu, w sklad kt6rego wchodzq: tzy

pokoje, pok6j z aneksem kuchennym,
garderoba, lazienka i pzedpok6j

o lqcznej pow. u2ytkowej 53,90 m'?. Do lokalu
pzynale2y piwnica nr 2110 o pow. 1 ,24 m 2.

Lokal mieszkalny pzy ul. Miarki 2Al4
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
I piqtze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa
pokoje, kuchnia, lazienka i pzedpok6j

o lqcznej pow. u2ytkowej 46,70 m 2. Do lokalu
pzynale2y piwnica nr 2al4 o pow. 5,37 m '.

Lokal mieszkatny przy ul. lr,tia*i ZnlO
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
I pigtze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa
pokoje, kuchnia, lazienka i pzedpok6j

olqcznej pow. u2ytkowej 51,11 m 2. Do lokalu
przynale2y piwnica nr 2al6 o pow. 3,38 m 2.

513/10000 wlasno6c 105.321 ,00 zl
netto

559/10000 wlasno5c 116.181,00 zl
nefto

386/10000 wlasnoSe 81.166,00 zl
nefto

518/10000 wlasnoSc 107.908,00 zt
netto

551/10000 wlasnoSc lzi.saq,oo zt
netto

520/10000 wlasnoSe 109.851 ,00 zl
netto

wlasno5c 117.120,00 zl
netto

1o

Cze ruvion ka-L 
""ri.y 

ny,
ul. Miarki2

obrgb Leszczyny

GLlY/00114399/7

Czerwionka-Leszczyny,
ul. Miarki2

obrgb Leszczyny

GLlY/00114399/7

Czerwion ka-Leszczyny,
ul. Miarki2

obrqb Leszczyny

GLlY/00114399/7

Cze nryionka-Leszczyny,
ul. Miarki2

obrqb Leszczyny

GLlY/00114399/7

44821330

44821330

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

Nieruchomo56 zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.
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13 czerwionka-Leszczyny, 1 | i,qaz1zo 846 m'z Teren zabudowy mieszkaniowej
ul. Miarki 2 wielorodzinnej o symbolu planu 7MW.

obrqb Leszczyny I NieruchomoS6 zabudowana lV

cLly/001143ee/7 | *iJ"y'9ffi#Y'T'"?"1Hffiil.

I14 Czerwionka-Leszczyny, 1 ] 44821330 846 m'? Teren zabudowy mieszkaniowej
ul. Miarki2 | wielorodzinnejo symbolu planu 7MW.

obrgb Leszczyny I NieruchomoSi zabudowana lV

clly/001143ee/7 ,I?J"y'9ffiI]Y':,"iiig:ffil
l

I15 Czenrionka-Leszczyny, 1 I 44821330 846 m'? Teren zabudowy mieszkaniowej
ul. Miarki 2 wielorodzinnej o symbolu planu 7MW.

obrgb Leszczyny ] NieruchomoS6 zabudowana lV

clly/001143ee/7 I ,I"*y-s;;I]i},T'"i"1tJ:ffil
I

I

l

i

Lokal mieszkalny pzy ul. Miarki 2Al8
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
ll pigtze, w sklad kt6rego wchodzq: pok6j,

kuchnia, lazienka i pzedpok6j o lqcznej pow.
u2ytkowej 34,77 m '. Do lokalu pzynale2y

piwnica nr 2al8 o pow. 2,50 m 
'?.

Lokal mieszkalny przy ul. Miarki 2Al9
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
ll pigtze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa

pokoje, kuchnia, lazienka i pzedpok6j
o tqcznej pow. u2ytkowej 50,76 m'?. Do lokalu

przynale2y piwnica nr 2al9 o pow 6,06 m '.
Lokal mieszkalny przy ul. Miarki 2Al10

w Czerwionce-Leszczynach, poto2ony na
poddaszu, w sklad kt6rego wchodzq: dwa

pokoje, pok6j z aneksem kuchennym,
pomieszczenie gospodarcze, lazienka
i pzedpok6j o lqcznej pow. u2ytkowej

55,96 m 2. Do lokalu pzynale2y piwnica
nr 2a110 o pow. 0,67 m '?.

372fi0000 wlasnoSd 79.677,00 zl
netto

567/1 0000

565/10000

I

*t".noSC tt6.3'18,0021
netto

iii
wlasnoS6 127.062,00A

] ] 
nefto

'1. Spzeda2 lokali mieszkalnych z pomieszczeniami prrynale2nymi wraz z udziaiem w nieruchomogci wsp6lnei objetych ninieiszym wykazem
podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w iustug (VAT) (t.j. Dz-.U.22017 t. poz.1221 z p62n- zm.).
2. Cenq lokalu wynikajqce z operatu szacunkowego pomniojsza siq o przfznane naby'lirrcy bonifikate na podstawie Uchwaly Nr XLVI/552/10 Rady
Miejskiej w CzsMionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawis okreslenia zasad spzeda2y oraz warunk6w udzielania i wysoko6ci stawek
procentowych bonifikaty przy sprzeda2y lokali mieszkaln)rch w domach wielolokalowych, stanowiacych wlasno6c Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny (Dz. Uz. Woj. Sl. z 2010 t. Nt 1O2 poz.'1656 z p6rn. zm.).
3. Cene lokalu mieszkalnego pot rstatego w wyniku adaptacji pomieszczef niemieszkalnych i strych6u, ustala si? zgodnie z zasadami okreslonymi
w Uchwale N )AMf277112 Rady Mieiskiej w CzeMionce-Leszczynach z dnia 14 wrzesnia 2012 t. w sprawie okre6lenia zasad spzeda2y lokali
mieszkalnych powstalych w wyniku adaptacii pomieszczei niemieszkalnych i strych6w w domach wielolokalowych, stanowiecych wlasnogd Gminy
i Miasta CzeMionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Sl. z2O12 t. poz. 4621).
4. Termin do zlozenia wniosk6w przez osoby, kt6rym pzyslugure pierwszeistwo w nabyciu uwzglednionych w niniejszym wykazie lokali
mieszkalnych w oparciu o przepisy art. 34 ust. 'l pkt 'l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Oz.U.22018 t. poz.
'l.21 z p62n. zl,i'.\ Wnosi 6 tlrgodni, liczqc od dnia wywieszonia niniojszego wykazu ti. od '14.09.20'18 r.


