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Burmistrza Gminy i Miasta Gzenrvionka-Leszczyny

z dnia 08 stycznia 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wra;z
z pomieszczeniami przynaleinymi oraz udzialem w nieruchomo5ci wsp6lnej,
na l.;zecz obecnych najemc6w

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U.z2O18 r., poz. 994 zp62n.zm.), art.35 ust. 1i2iar1.37 ust.2
pkt 1 w tuiqzku z adr. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo6ciami (t.j. Dz. U. z 2018 t., poz. 2204 z p62n. zm.), uchwaty
Nr XLVI/552/'10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie okreSlenia zasad sprzeda?y otaz warunk6w udzielania i wysokoSci stawek
procentowych bonifikaty ptzy spzeda2y lokali mieszkalnych w domach
wielolokalowych, stanowiqcych wlasnoSd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. Urz. Woj. Sl. z 2010 r. Nr 102 poz. 1656 z p62n. zm.) oraz uchwaly
Nr XXlYl277l12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 wze6nia
2012 r. w sprawie okreSlenia zasad sprzeda2y lokali mieszkalnych powstalych
w wyniku adaptacji pomieszczefi niemieszkalnych i strych6w w domach
wielolokalowych, stanowiqcych wtasno6c Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. Urz. Woj. Sl. z 2O12 r. poz. 4621).

zarz4dzam, co nastqpuje:

sl
Pzeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomoici Gminy i Miasta Czerwionka -
Leszczyny, w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych najemc6w lokale
mieszkalne wtaz z pomieszczeniami przynale2nymi otaz udzialem
w nieruchomoSci wsp6lnej - zgodnie z wykazem stanowiqcym za*4cznik
do n in iejszego Zazqdzenia.

s2

Wykaz, o kt6rym mowa w $'1, zostaje podany do publicznej wiadomo5ci popzez
wywieszenie na tablicy ogloszei Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
- ul. Parkowa I pzez okres 21 dni tj. od 08.01 .20 t9 r. do 29.01 .2019 r. oraz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzgdu:
wwwbip.czerwionka-leszczyny.pl i www.czerwionka-leszczyny.pl.
lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomoSci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiggu obejmujqcym co najmniej powiat, na
terenie kt6rego polo2one sq nieruchomo6ci - ,,lnfopublikator.pl".
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Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Zarzqdzenie wchodziw zycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
-,GMINY I MIASTA
( zerwrcnka_Leszczyny

Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr ll 119
Burmistrza Gminy iMiasta Czerwionka - Leszczyny
z dnia 08 stycznia2Ol9 r.

v{YKta

lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynale2nymi oraz udzialem w nieruchomosci wsp6lnei, kt6re stanowiq wlasnose Gminy i Miasta
Cze]wionka - Leszczyny, przeznaczonych do zbycia na zecz obecnych naiemc6w

Lp Poloienie
nieruchomo6ci

nr ksiqgi wieczystej

2

Czerwionka-L eszczyny,
ul. Broniewskiego 3

obrgb Leszczyny

GLlY/00128301/5

Czerwion ka-Leszczyny,
ul. Broniewskiego 10

obrgb Leszczyny

GLlY/00134126/9

Czerwion ka-Leszczyny,
ul. Ligonia 14

obrqb Leszczyny

GL1Yt00127944t7

Czenrion ka-Leszczyny,
ul. Reymonta 4

obrgb Leszczyny

GLlY/00136482/6

Oznaczenie wg
katastru Pow. dzialki

nieruchomoSci

Przeznaczenie zgodnie
z mieiscowym planem

zagospodarowania przestrzen nego
oraz spos6b zagospodarowania

-1

1327 m2 Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu SMW.

NieruchomoS6 zabudowana V
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

1328 m2 Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 2MW.

Nieruchomo56 zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

Opls Iokalu mieszkalnego

7

Lokal mieszk alny przy ul. Broniewskbg; 3ClZ
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
ll piqtze, w sklad kt6rego wchodzq: trzy
pokoje, kuchnia, lazienka i przedpok6j

o lqcznej pow. u2ytkowej 46,17 m 2. Do lokalu
pzynale2y piwnica nr 3cl7 o pow. 6,61 m 

'?.

Lokal mieszkalny pzy ul. Broniewskiego 104/6
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na

ll pigtrze, w sklad kt6rego wchodzq: pok6j,
kuchnia, lazienka i przedpok6j o lqcznej pow.

u2ytkowej 37,19 m 2. Do lokalu przynale2y
piwnica nr 10A/6 o pow. 2,97 m 2.

380/10000 wtasno6c 82.011,00 zl
netto

206/10000 wlasnoS6 172.518,0O zt
netto

209/10000 wtasnoSC 105.266,00 zl
netto

Tytul Gena
zbynrane-
go prawa

Ark.

3

1

6 8

206/1 0000

10

107.336,00 zl
nefto

f*"."*l44081326

2

Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 3MW.

NieruchomoSc zabudowana V
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

Czg6dowo teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej

o symbolu planu 8MW czgSdowo
teren drogi publicznej klasy,,zbiorcza"
o symbolu planu lKDZ.Nieruchomo56

zabudowana V kondygnacyjnym
budynkiem mieszkalnym

wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul.ligonia 14117
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na

poddaszu, w sklad kt6rego wchodzq: cztery
pokoje, kuchnia, lazienka, przedpok6j

i garderoba o lqcznej pow. u2ytkowej 67a00m'z,

Lokal mieszkalny przy ul. Reymonta 4/11
w Czenrionce-Leszczynach, poto2ony na
lll pigtze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa

pokoje, kuchnia, lazienka i pzedpok6j
o lacznej pow. u2ytkowej 51,47 m '?. Do lokalu
pzynale2y piwnica nr 4111 o pow. 2,60 m '.

Nr dzialki

4602t307

1



Czerwionka-Leszczyny,
ul. Reymonta 4

obrgb Leszczyny

GLlY/00136482/6

Czerwion ka-Leszczyny,
ul. Slowackiego 6A
obrgb Czen,trionka

GL1Yt00128421t2

C ze rwi o n ka-L eszczy ny,
ul.Zeromskiego 1

obrgb Leszczyny

GLlY/00154266/8

4608/330

27221236

2335 m'z CzgSdowo teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej

o symbolu planu 8MW czg5ciowo
teren drogi publicznej klasy,,zbiorcza"
o symbolu planu lKDZ.NieruchomoSd

zabudowana V kondygnacyjnym
budynkiem mieszkalnym

wielolokalowym.

Tereny mieszkan iowo-uslugowe
z ptzewagqzabudowy wielorodzinnej
o symbolu planu M1. NieruchomoSd

zabudowana V kondygnacyjnym
budynkiem mieszkalnym

kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny pzy ul. Reymonta 4/13
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
lV pigtrze, w sktad kt6rego wchodzq: trzy

pokoje, kuchnia,lazienka, WC i pzedpok6j
o lqcznej pow. u2ytkowej 59,72 m 2. Do lokalu
pzynale2y piwnica nr 4113 o pow. 4,47 m2.

Lokal mieszkalny przy ul. Slowackiego 6A/l/3
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
parteze, w sklad kt6rego wchodzq: tzy

pokoje, kuchnia, lazienka, WC i pzedpok6j
o lqcznej pow. u2ytkowel 62,34 m '?. Do lokalu
przynale2y piwnica nr 6a/l/3 o pow. 4,44 m2.

248t10000 wlasnoSC 116.848,00 zl
netto

360/1 0000 wlasnoS6 120.560,00 zl
nefto

20'1l10000 wlasnoS6 74.320,00 zl
tt

Lokal mieszkalny przy ul. Zeromskiego 1N7
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
ll pigtze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa

pokoje, kuchnia, lazienka i pzedpok6j
o lqcznej pow. u2ytkowej 34,81 m'?. Do lokalu
pzynale?y piwnica nr'lal7 o pow. 3,40 m 2.

1. Sprzeda2 lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynaleznymi wraz z udzialem w nieruchomosci wsp6lnej objgtych niniejszym wykazem
podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w iustug (VAT) (t.j. Dz. U.220'18.. poL.2147 z p62n. zm.l.
2. Cen? lokalu wynikajecq z operatu szacunkowego pomnieisza si? o przyznanq nabywcy bonifikatg na podstawie Uchwaly Nr XLVU552/'10 Rady
Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie okre6lenia zasad sprzedazy oraz warunk6w udzielania i wysoko6ci stawek
procentowych bonifikaty przy sprzeda2y lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych, sianowiqcych wtasno66 Gminy i Miasta CzeMionka-
Leszczyny (Dz. Urz. Wor. Sl. z 2010 r. Nr 102 poz. '1656 z p62n. zm.).
3. Ceng lokalu mieszkalnego powstalego w wyniku adaptacji pomieszczef niemieszkalnych i strych6w ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi
w Uchwale W )<XMn77l12 Rady Miejskiei w Czeruionce-Leszczynach z dnia 14 wrzesnia 2012 t. w sprawie okreslenia zasad spzeda2y lokali
mieszkalnych powstalych w wyniku adaptacji pomieszczei niemieszkalnych i strych6w w domach wielolokalo$/ych, stanowiqcych wlasnose Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2012 t. poL.46211.
4. Temin do zlozenia wniosk6w przez osoby, kt6rym przysfuguje pieMszefstwo w nabyciu uwzglgdnionych w niniejszym wykazie lokali
mieszkalnych w oparciu o przepisyart.34 ust. 1 pkt 1 i2 uslary zdnia2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Oz.tJ. z20'18t. poz.
2204 z p62n. zm.) wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia wwieszenia niniejszego wykazu tj. od 08.01.20'19 r.

;lrz
iasta
szczyny

4ro a

4498t326 2730 m2 Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu SMW


