
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwronka-Leszc4mY

Zarz4dzenieN&€119
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia ?{.n$s,+.rio 201 9 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w uiyczenie czq6ci nieruchomo6ci
gruntowych, poloionych w Gzenrionce-Leszczynach w obrgbie Leszczyny przy
ulicy Ks. Pojdy na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U.z2018 r. poz.994 zezm.)oruza'J..35 ust. 1 i2iarl. 18 ustawy
zdnia2l sierpnia'1997 r. ogospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz. U.22018r.,po2.2204
zezm.)

zarzqdzam, co nastqpuje:

sr
Przeznaczam do oddania w u2yczenie z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta
Czeruionka-Leszczyny w trybie bezprzetargowym na (zecz gminnej jednostki
organizacyjnej:

a) czqS6 niezabudowanej nieruchomoSci gruntowej, polo2onej w Czenivionce-
Leszczynach pzy ulicy Ks. Pojdy, skladajqcq sig z dzialek ewidencyjnych
nr42591346 o pow. 2,1924 ha, 42561340 o pow. 0,0180 ha, 3951/346
o pow. 0,0598 ha i 3952/346 o pow. 0,1202 ha, dla kt6rej Sqd Rejonowy
w Rybniku prowadzi ksiggq wieczystq nr GLlY/00153653/1 na czas
nieoznaczony z przeznaczeniem na realizacjg zadari statutowych - zgodnie
z wykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia,

b) czq56 zabudowanej nieruchomo6ci gruntowej, polozonej w Czerwionce-
Leszczynach przy ulicy Ks. Pojdy, sktadajqcq sig z dzialek ewidencyjnych
nr:41471344 o pow 0,0486 ha,41521344 o pow. 0,0474 ha i 4153/344 o pow.

2,3602 ha, dla kt6re,1 Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi ksiqgq wieczystq
nr GL'|Y/00114399/7 na czas nieoznaczony z pzeznaczeniem na realizacjq
zadari statutowych - zgodnie z wykazem stanowiecym zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia,

c) niezabudowanq nieruchomo66 gruntowq, polozonq w Czerwionce-
Leszczynach przy ulicy Ks. Pojdy, tj. dzialkq ewidencyjnq nr 42551340
o pow. 0,0690 ha, dla kt6rej Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi ksiggg
wieczystq nr GLl Y/0012698412 na czas nieoznaczony z pzeznaczeniem
na realizacjq zadafl statutowych - zgodnie z wykazem stanowiqcym zalqcznik
do n in iejszego Zazqdzenia.

s2
1. \A&kaz, o kt6rym mowa w $ 1 zostaje podany do publicznej wiadomo6ci poptzez

wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 21.01.20'19 r. do 11.02.2019 r.

otaz zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Uzqdu:
www.bip.czerwionka-leszczyny.pl i www.czerwionka-leszczyny.pl.

2. lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomo6ci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiggu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polo2ona jest nieruchomo56 -,,l nfopublikator.pl".



s3
Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury i Gospodarki
Nieruchomo6ciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

*oroox,t*,*y



BURMISTRZ
GMIN'\ I lllI\ST'A

Czerwronka'LeszczYnY Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 19...t1g
Burmistrza Gm iny i M iasta Czenvionka-Leszczyny
z dnia?{4!yen;*. 2019 r.

WYKAZ

nieruchomosci gruntowych stanouriqcych wlasnos6 Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pzeznaczond do oddania w u2yczenie na zecz
gminnei iednostki oryanizacyine.i.

Lp
Polo2enie

nieruchomoSci
nr ksiqgi wieczystej

Oznaczenie wg katastru
nieruchomo6ci Pow.

dzialki
wm2

Powierzchnia
gruntu

ptzeznaczona
do oddania
w u2yczenie

wm2

P rzezn ac,zeni e n ieru cho m osci
w miejscowym planie

zagospodarowania pzestzennego
Opis nieruchomo5ci

Spos6b
zagospodarowania

nieruchomoSci

Forma oddania
nieruchomoSci

Ark. Nr dzialki U2ytek

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11

1

Gmina i Miasto
Czenrionka-
Leszczyny,

obrqb Leszczyny
GLlY/00153653/1

1
tzcl(. tlzialki

t
Bi
N
az

21 924 13 900

Czq56 dzialki polo2ona w terenach zabudowy
uslugowej, oznaczonej symbolem planu 'lU

oraz zieleni w dolinie ciek6w wodnych (11ZWS
czgSd niezabudowanej dzialki
polo2onei pzy ul. Ks. Poidy, zpzeznaeeniem

na realizacjg zadai
statutowych

zawarcie umowy
u2yczenia na czas

nieoznaczony
z gminnq jednostkq

organizacyjnq

nr 42591346 i 2a /S) iw6d powiezchniowych Sr6dlqdowych
(2WS i gWS). Ponadto w czq6ci zachodniej dzialki
znajduje siq pomnik pzyrody - dqb szypulkowy.

z wylqczeniem terenu drogi
powiatowej

1 dzialka
nr 42561340

dr 180 180
Dzialka polo2ona w terenach zabudowy uslugowej

oznaczonej symbolem planu 'lU.
niezabudowana dzialka

polo2ona pzy ul. Ks. Pojdy

zpzeznaeeniem
na realizacjq zadai

statutowych

zawarcie umowy
u2yczenia na czas

nieoznaczony
z gminnq jednostkq

organizacyjnq

1 dzialka
nr 3951/346

Lz 598 598
Dzialka polo2ona w terenach zieleni w dolinie ciek6w

wodnych o symbolu planu 11ZWS.
niezabudowana dziaka

polo2ona pzy ul. Ks. Pojdy

zprzeznaczenlem
na realizacjq zadai

statutowycfi

zawarcie umowy
u2yczenia na czas

nieoznaczony
z gminnq jednostkq

organizacyjnq

1 dzialka
nr 3952134(

Tr 1 202 1 202
Dzialka polo2ona w terenach zieleni w dolinie ciek6w

wodnych o symbolu planu 11ZWS oraz w6d
powiezchniowych Sr6dlqdowych (9WS).

niezabudowana dzialka
polo2ona pzy ul. Ks. Pojdy

zprzeznaczeniem
na realizaQq zadari

statutowych

zawarcie umowy
u2yc.zenia na czas

nieoznaczony
z gminnq jednostkq

organizacyina

2.

Gmina i Miasto
Czenvionka-
Leszczyny,

obrqb Leszczyny
GL1YlOO1269Ml2

1 dzialka
nr 42551340 dr 690 690

Dzialka polo2ona w terenie zabudowy uslugowej
oznacaonej symbolem planu 1U. Ponadto teren objQty

jest strefq 'A" ochrony konserwatorskiej.

niezabudowana dzialka
polo2ona pzy ul. Ks. Pojdy

z przeznac,zeniem
na realizacje zadaf

statutowych

zawarcte umowy
u2yczenia na czas

nieoznaczony
z gminnq jednostkq

oroanizacvina



3.

Gmina i Miasto
Czeruionka-
Leszczyny,

obrqb Leszczyny
GLlY/00114399/7

1 dzialka
nr 41471344

Bp 486 486
Dzialka polo2ona w terenach zabudowy uslugowej

oznaczonej synbolem planu 1U oraz drogi publicznej
klasy "zbiorcza" oznakowanej symbolem SKDZ.

niezabudowana dzialka
polo2ona pzy ul. Polnej

zpzeznaeeniem
na realizacjg zadai

statutowych

zawarcie umowy
u2yczenia na czas

nieoznaczony
z gminnq jednostkq

oroanizacvina

1 dzialka
nr 41521344

Bp 474 474
Dzialka polo2ona w terenach drogi publicznej klasy

"zbiorcza" oznakowanej symbolem SKDZ oraz
zabudowy uslugowej oznaczonej symbolem planu 1U

niezabudowana dzialka
polo2ona pzy ul. Polnej

zpzeznaeeniem
na realizacjq zada6

statutowych

zawarcie umowy
u2yczenia na czas

nieoznaczony
z gminnq jednostkq

oroanizacvina

1 Dzialka
nr 41531344

Ps
W
Bp
N

23 602 23 602
Dzialka polozona w terenach pzewietzania
o symbolu planu E2 oazugtaw polowych i

ogrodniczych oznaczonych symbolem R1.

zabudowana dzialka polo2ona
przy ul. Polnej

zpzeznaczeniem
na realizacjq zada6

statutowych

zawarcie umowy
u2yczenia na czas

nieoznaczony
z gminnq jednostkq

oroanizacvina

UWAGA: Szczegolowe warunki u2yczenia okreSlone zostanq w umowie.
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