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Tanzqdzenie W . 27 8..1 19
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny

z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie prizeznaczenia do zbycia nieruchomo5ci poloionej w rejonie
ul. Wyzwolenia, obreb Stanowice.

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 a'1.. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204
z p62n. zm.\ oraz Uchwaty Nr lX98/1 1 Rady Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach
z dnia 20 ma;1a 2011 r. w sprawie wyra2enia zgody na zbycie nieruchomoSci
gruntowej zabudowanej

zafzqdzam, co nastepuie :

s1

Pzeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny w trybie pzetargu nieograniczonego nieruchomo66 polozonq
w Czerwionce-Leszczynach w rejonie ul. Wyzwolenia, obrQb Stanowice stanowiqcq
zabudowanq dzialkq o numerze ewidencyjnym 2184167 i pow. 9M m2 oraz
niezabudowanq dziatkq o numerze ewidencyjnym 2185167 i pow. 985 m2, zapisanych
w KW nr GL1Y/0003500210 prowadzonej Wzez Sqd Rejonowy w Rybniku - zgodnie
z wykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2

Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1 zostaje podany do publicznej wiadomo6ci
popzez wywieszenie na tablicy ogloszen Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny - ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 03.06.2019 r.
do 24.06.2019 t. oruz zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego
Urzgdu: www.czerwionka-leszczyny.pl oraz www.bip.czerwionka-leszczyny.pl
lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomo6ci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat,
na terenie kt6rego polozona jest nieruchomo66 - ,,lnfopublikator.pl"

s3

Wykonanie zazqdzenia powiezam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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GMINY I MIASTA

Czerwlonka-LeszczynY
Talqcznik do Tar4dzenia ttr .l]0..1t s
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 3 czerwca 2019 r.

WYKAZ

nieruchomo6ci stanowiqcych wlasno66 Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pzeznaczonych do zbycia w przetargu nieograniczonym:

Lp
Polo2enie

nieruchomoSci
nr ksiegiwieczystg

Oznaczenie wg katastru
nieruchomo6ci dzialki

tm'l

Przeznaczenie zgodnie
z miejscowym planem

zagospodarowania
przesirzennego

Opis nieruchomoSci Spos6b zagospodarowania Forma zbycia Cena netto
Izll

Ark Nr dzialki U2vtek
1 2 3 4 5 7 8 I 10 11

1

Gmina i Miasto
Czelwionka-
Leszczyny,

ul. Wfzwolenia,
obrQb Stanowice

GLlY/00035002/0

3 21a4167 B 984

Tereny zabudowy
mieszkaniowej

jednorodzinnej o symbolu
planu 1oMNl

Dzialka obejmuje obszar ksztaltem
zbliZony do trapezu o dl. ok 44-46 m
ptzy szer. ok. 22 fi. Obsza. ten jest
nieznacznie nachylony na wsch6d.

Ozialka posiada dostep do sieci
uzbrojenra - do budynku

doprowadzono sieq: energetyczna,
wodociqgowq i gazowq (obecny

stan sieci nie jest znany)

Dzialka jest zabudowana
budynkiem mieszkalnym

jednorodzinnym (pietrowy,
podpiwniczony)

Spzeda2
wlasnosci w

przetargu
nreograntczonym

140.000.00

3 2185t67 R, Bp 985

Tereny zabudowy
mieszkaniowej

jednorodzinnej o symbolu
planu'1oMNl

Dzialka obejmuie obszar ksztalt€m
zbli2ony do trapezu o dl. ok. ,t4-46

m przy szerokosci ok 22 m. Obszat
ten jest nieznacznie nachylony na

wsch6d Ozialka posiada dostQp do
sieci uzbrojenia - na sesiedniej

nieruchomoSci

Dzialka jest
niezagospodarowana

Sprzeda2
wlasnosci w

przetargu
nreograntczonym

65 000.00

1.

2.

Sprzedaz nieruchomo6ci ujgtych w niniejszym wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towarow i ustug
(VAT) - (tj. Dz.U. Z 2018 r. poz. 217 4 z p62n. zm.)
Termin do zlo2enia wniosk6w przez osoby, kt6rym przysluguje pierwszeistwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomoSci w oparciu
oprzepisyart.34ust. lpktli2ustawyogospodarcenieruchomo6ciami (tj.Dz.U.z2018r.,poz.2204zp62n.zm.)wynosi
6 tygodni, liczqc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od 3.06.2019 r.
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