BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
Czerw ionka- l.eszczyny

zarz4dzenie Nr 38lrrs
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka- Leszczyny

z dnia 24lipca 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzieriawg nieruchomo6ci gruntowej,
poloionej w Czenrionce-Leszczynach w obrqbie Czerwionka
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) otaz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204
zp,62n. zm.)

zarzqdzam, co nastgpuje:

sl
Pzeznaczam do oddania w dzier2awg z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w trybie pzetargowym, na czas okre6lony tzech lat,
niezabudowanq nieruchomo66 gruntowq, polo2onq w Czerwionce-Leszczynach
w obrqbie Czerwionka, oznaczonq jako dzialka numer 2289/164, dla kt6rej Sqd
Rejonowy w Rybniku prowadzi ksiqgq wieczystq KW nr GLIY/0016371012,
z pzeznaczeniem na prowadzenie dzialalno6ci gospodarczej - zgodnie z wykazem
stanowiqcym za+qcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2
o kt6rym mowa w $ 1 zostaje podany do publicznej wiadomo6ci
poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeh Urzgdu Gminy i Miasta

1. Wykaz,

Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 pzez okres 21 dni tj. od 24.07.2019 r. do
14.08.2019 r. oraz zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzqdu:
www.czerwionka-leszczyny.pl oraz www.bip.czerwionka-leszczyny. pl
2. lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomoSci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na
terenie kt6rego polozona jest nieruchomo6d - ,,lnfopublikator.pl"

s3
Wykonanie zarzqdzenia powiezam Kierownikowi Referatu

lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMIIf,RZ

zalqcznik do zarzqdzenia n, 2&k P
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 24.07.2019 r.

GMiNY I MTASTA
Czcrwionka-LescczYnY

WYKAZ

nieruchomo6ci gruntowej stanowiqcej wlasnoS6 Gminy

i

Miasta CzeMionka-Leszczyny pzeznaczonq do oddania

w

dzierzawe

w

trybie

przetargowym.

Lp

1

Polozenie
nieruchomoSci
nr ksiQgi
wieczystej
2

Oznaczenie wg katastru
nieruchomo6ci

3

Nr dzialki

Urytek

4

5

dzialki

6

Pow gruntu

Pzeznaczenie

ptzeznaczona
do oddania w

nieruchomosci w
miejscowym planie

dzie12awe

zagospodarowania
orzeslr2enneoo

7

8

Opis
nieruchomoSci

Spos6b
zagospodarowania
nieruchomosci
10

Forma
oddania
nieruchomosci
11

Stawka
netto oplat z
tytulu dzieriawy
12

Termin
wnoszenia
oplat

Zasada
aktualizacji oplaty

13

14

0,1312 zl lm'z

dzialka poloiona
czesciowo w terenie
zieleni uzadzonej o
symbolu planu D42.zU,
row6w melioracyinych o

Gmina i Miasto
Czerwionka1

Leszczyny, obrqb
Czerwionka
GL1YtO016371012

1

2249t164

R,TK

19175

19175

sfnbolach planu
D31.WSR i D43.WSR
oraz terenie dr6g
publicznych klasy
zbiorczej o symbolu
planu 4.KDZ

niezabudowana
nieruchomoSd
polozona na
obszarze
teren6w
g6miczych
pozostalosd po
nasypie
kolejowym,
dojazd od ul.
Furgola

-

czynsz
z ptzeznaczeniem
na prowadzenie
dzialalno6ci
gospoda rczej,

przetargowe
zawarcie

polegajacej na

dzier2awy na
okres trzech

odzysku wegla

lat

dzierzawny za
ka2dy miesiqc;
stawki za
odzysk:
- wegiel 2,73 zl
- mieszanka
energetyczna

2,48 zlt
- mul

niskokaloryczny
1,00 zl

UWAGA: Szczegolowe warunki dzier2awy okreslone zostanq w ogloszeniu pzetargowym i umowie dzieraawy.
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czynsz bQdzie

walorfzowany nie
miesiQczny

czynsz
platny do

10{o dnia
ka2dego
miesieca

czQ3ciej ni2 raz w

roku

kalendazowym o
caloroczny

wskainik cen
towar6w i uslug
konsumpcyjnych
za poprzedni rok
kalendarzowy

