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Zarzqdzenie N r,'l 19/1 I
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 13.03.2019 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem czq5ci nieruchomoSci gruntowei,
poloionej w Czemionce-Leszczynach w obrqbie Leszczyny przy ulicy Ksigdza
Pojdy na rzecz wnioskodawcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z p62n. zm.) i art. 35 ust. 'l i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz.U. z 2018 t. poz. 2204
zp62n. zm.\

zarz4dzam, co nastgpuje :

sl
Pzeznaczam do oddania w najem z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czenrvionka-
Leszczyny w trybie bezpzetargowym na tzecz wnioskodawcy niezabudowanq czqS6
nieruchomo6ci gruntowej o pow. 4 m2 (pow. calk. 846 m'z), polo2onej w Czenvionce-
Leszczynach w obrqbie Leszczyny pzy ulicy Ksiqdza Pojdy, oznaczonej w ewidencji
numerem UO4l84, zapisanej w 1(\A/ nr GL1Y/001001011'1, na czas nieokre6lony,
z pzeznaczeniem na usytuowanie tablicy reklamowej - zgodnie z wykazem stanowiqcym
zalqcznik do n iniejszego Zarzqdzenia.
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Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1 zostaje podany do publicznej wiadomo6ci popzez
wywieszenie na tablicy ogloszeh Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
ul. Parkowa I przez okres 21 dni tj. od '13.03.2019 r. 03.04.2019 r.

otaz zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzqdu:
www.bip.czerwionka-leszczyny.pl i www.czeruvionka-leszczyny.pl.
lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomoSci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polo2ona jest nieruchomo66 -,,lnfopublikator.pl".
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\A/ykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury i Gospodarki
Nieruchomo5ciami Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Czerwionka-t eszczyny Zalqcznik do Zarzqdzenia Nrl{9/19
Burmistrza Gminy i M iasta Gzerwionka-Leszczyny
z dnia 13.03.2019 r.

VIIYKAZ

nieruchomoSci gruntowej stanowiqcej wlasnoSC Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pzeznaczonej do oddania w najem w trybie
bezpzetargowym na zecz wnioskodawcy.
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UWAGA: Szczegotowe warunki najmu okreslone zostanq w umowie.
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