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Zarzqdzenie Nr-qS/ 19
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia 6 wr:ze5nia 2019 r.

w sprawie pzeznaczenia do zbycia nieruchomoSci, potoionej przy ul, Dqbowej
w Czemionce-Leszczynach, obrqb Palowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z po2n. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204
z p62n. zm.), Uchwaty Nr Vll76/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
26 kwietnia 2019 t. w sprawie wyra2enia zgody na zbycie nieruchomoSci gruntowej
zabudowanej

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Pzeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomoS6 polo2onE w Czerwionce-Leszczynach,
przy ulicy Dgbowej, obrgb Palowice, stanowiqcq zabudowanq dzialkq o numerze
ewidencyjnym 5.47, pow. 720 m2, dla kt6rej Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi
KW o nr GLlY/0016254517 - zgodnie z v'rykazem stanowiqcym zatqcznlk do niniejszego
zazqdzenia.

s2

l. Wykaz, o kt6rym mowa w g 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci poptzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
ul. Parkowa 9 pzez okres 21 dni tj. od 06.09.2019 r. do 27.09.2019 t. ozz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzqdu:
www.bip.czenruionka-leszczyny.pl oraz www.czenvionka-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
ktorego polo2one sq nieruchomoSci -,,lnfopublikator.pl".

s3

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.



Tlllqcznik do zarzqdzenia NrlS/19
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 06.09.2019 r.

WYKAZ

nieruchomoSci stanowiEcej wlasno56 Gminy i Miasta Czenuionka-Leszczyny ptzeznaczonej do zbycia w przetargu nieograniczonym:

Lp

Polo2enie
nieruchomoSci

nr ksiggi
wieczystej

Oznaczenie wg
katastru nieruchomoSci

Pow.
dziatki

lhal

Pzeznaczenie
nieruchomosci w

miejscowym planie
zagospodarowania

pzestzenneqo

Opis nieruchomoSci
Spos6b

zagospodarowania
nieruchom05ci

Forma oddania
nieruchomoSci

Cena netto
lztl

Ark Nr
dzialkr

u2lek
2 3 4 5 6 8 I 10 11 't4

1

Czerwionka-
Leszczyny (obreb

Palowice),
ul Dgbowa

KW nr
GL1Yt00',t62545t7

5 47 B o.0720

Teren zabudowy
mieszkaniowej

jednorodzinnej o
symbolu planu 45 MN

Dziatka obejmuje tr6jkqtny obszar o dlugoSci ok.
38 m pzy szerokosci do ok.37 m. Obszar ten jest

nieznacznie nachylony na wsch6d. Poza
budynkiem mieszkalnym nie ma na niej innych

obiekt6w budowlanych Dzialka posiada dostep do
sieci uzbrojenia - blisko granic dostepna iest

energia elektryczna, wodociag wymaga
doprowadzenia

Dzialka jest
zabudowana
budynkiem

mieszkalnym
jednorodzinnym

Sprzeda2
wlasno6ci w

przetargu
nieograniczonym

31.000,00

1 . Sprzedaz nieruchomoSci ujgtej w wykazie podlega zwolnieniu z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2OO4 t.
o podatku od towar6w i uslug (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 2174 z p62n. zm.).

2. Termin do zlo2enia wniosk6w przez osoby, kt6rym pzysluguje pierwszefstwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomoSci w oparciu o pzepisy
art. 34 ust. 1pkl1i2 ustawy o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz.U. z2018r.,poz.22Q4zp62n.zm.) wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia
wywieszenia niniejszego wykazu tj. od 6 wrzeSnia 2019 r.
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