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Zar4dzenie tt r Z.k}.lr s
Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka- Leszczyny

zdnia2T maja 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem czq5ci nieruchomo5ci gruntowej,
poloionej w Czenrionce-Leszczynach w obrqbie Czerwionka na rzecz
wnioskodawcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oruz at.. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204
zp62n. zm.)

zar4dzam, co nasQpuie:

sl
Przeznaczam do oddania w najem z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy, na czas
okre6lony trzech lat czq56 niezabudowanej nieruchomoSci gruntowej o pow. 1500 m2,
poto2onej w Czenarionce-Leszczynach w obrqbie Czerwionka, skladajqcej siq
zdzialek ewidencyjnych nr 165 o pow.9,0870 ha, 166 o pow. 1,6190 ha i 167 o pow
8,9720, dla kt6rej Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi ksiqgg wieczystq
KW nr GLlY/0012662916, z przeznaczeniem na plac skladowy nawozu naturalnego

- zgodnie z wykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.
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Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1 zostaje podany do publicznej wiadomoSci
po1zez wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny - ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 27.05.2019 r. do
17.06.2019 r. oraz zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzqdu:
www.czerwionka-leszczyny.pl oraz www.bip.czerwionka-leszczyny.pl
lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomo5ci pzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiggu obejmujqcym co najmniej powiat,
na terenie kt6rego polozona jest nieruchomo66 -,,1nfopublikator.pl"
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Wykonanie zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Cawronka-Leszczyny Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr el5/19
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny
z dnia 27.05.2019 r.

WYKAZ

nieruchomoSci gruntowej stanowiqcej wlasnoS6 Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny ptzeznaczonej do oddania w najem w trybie
bezpzetargowym na rzecz wnioskodawcy.
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UWAGA: Szczegolowe warunki najmu okre5lone zostanE w umowie.
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