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Zarzqdzenie trl r L15.lt S

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny

z dnia 25 paidziernika 2019 r.

w sprawie pnzeznaczenia do oddania w dzieriawg nieruchomo6ci gruntowych,
poloionych w Czerwionce-Leszczynach w obrqbie Leszczyny 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 2O19 r. poz. 506 z p62n. zm.) onz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
zdnia 2'l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2204 z p62n. zm.)

zarz1dzam, co nastepuie :

sl
Pzeznaczam do oddania w dzier2awq z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy,
na okres taech lat nieruchomo6ci gruntowej o powierzchni 389'10 m', oznaczonej
jako dzialka o numeze ewidencyjnym 74, polozonej w obrqbie Leszczyny, dla kt6rej
Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi ksiqgq wieczystq nr GLIY/00064307/0,
oraz nieruchomo6ci gruntowej o powierzchni 29030 m2, oznaczonej jako dzialka
o numeze ewidencyjnym nr 500, dla kt6re1 Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi
ksiggq wieczystq nr GL lY/001 1437911 , z ptzeznaczeniem na uprawy rolne.

s2

Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1 zostaje podany do publicznej wiadomo6ci
poqzez wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny - ul. Parkowa 9 pzez okres 21 dni tj. od 25.10.2019 r. do 15.1 1 .20't I r.

oraz zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzgdu:
wvyw.czerwionka-leszczyny. pl oraz www. bip.czerwionka-leszczyny. pl

lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomo6ci pzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat,
na terenie kt6rego polo2ona jest nieruchomo66 - ,,lnfopublikator.pl"
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Wykonanie zarzqdzenia powiezam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

d.zerwionka-LeszczYnY
zd4rc2nlk do Tarzqdzenia Nr f l3l19
Burmistrza Gmlny i Miasta Czerwionka-L6szczyny
z dnia 25.10.2019 r.

VIIYKAZ

nieruchomoSci gruntowych stanowiqcych wlasno66 Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ptzeznaczonych do oddania w dzier2awq
w trybie bezprzetargowym na tzecz wnioskodawcy

Lp

Polo2enie
nieruchomogci

nr ksiQgi
wieczystej

Oznaczenie wg
katastru nieruchomo6ci

dzialki

Pow. gruntu
pt2e2nac.zona
do oddania w

dzier2awQ

Pz.eznaczenie
nieruchomoSci w

miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego

Opis
nieruchomosci

Spos6b
zagospodarowania

nieruchomoSci

Forma oddania
nieruchomoSci

Vr,/ysokosd
rocznego
czynszu

Termin
wnoszenia

oplat

Zasada
ekt'rrli7e..ii..l.tv

Nr
dziatKi U2ytek

I 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12 13 14

1

Gmina i Miasto
Czerwionka-

Leszczyny, obrQb
Leszczyny

GLlY/00064307/0

2 74 R 38910 389'10

dziatka polo2ona
czesciowo w terenach

zabudowy mieszkaniowo-
uslugowej jednorodzinnej o

symbolu planu 33l,rNU,
terenach zieleni w dolinie

ciek6w wodnych o symbolu
planu 23ZWS i 24ZWS,

terenach w6d
powierzchniowych

Sr6dledowych o symbolu
planu 16WS oraz w

terenach drogi publicznej
klasy "dojazdowa" o

symbolu planu 18KDD

niezabudowana
nieruchomoSc
polo2ona na

terenie plaskim,
dojazd drogq

bocznq od ulicy
Pojdy

dzier2awa z
przeznaczen iem
na uprawy rolne

bezprzetargowe
zawafcie

dzier:awy na
okres tiech lat

1167,3O zl
zwolnione z

VAT

rcczny
eynsz

platny do
31-go
marca

czynsz bedzie
waloryzowany nie
czQsciej ni2 raz w

rcku
kalendarzowym o

caloroczny
wska:nik cen

towar6w i usiug
konsumpcyjnych
za poprzedni rok

kalendar2owy

2

Gmina i Miasto
Czerwionka-

Leszczyny, obreb
Leszczyny

GLIY/00114379/1

1 500 R 29030 29030

dzialka polo2ona
czesciowo w terenach
zabudowy uslugowo-

mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu
planu 1UMW, terenach
drogi publicznej klasy

"dojazdowa" o symbolu
planu 1lKDD oraz w

terenach drogi publicznej
klasy,lokalna" o symbolu

planu lKDL

niezabudowana
nieruchomoSC
polo2ona na

terenie plaskim,
dojazd od ulicy

Dworcowej

dzler2awa z
ptz eznaczeniem
na uprawy rolne

bezpft eta rgowe
zawarcie

dziedawy na
okres trzech lat

870.90 zl
zwolnione z

roczny
czynsz

platny do
31-go
marca

czynsz bedzie
waloryzowany nie
czesciej ni2 raz w

roku
kalendaeowynn o

caloroczny
wska2nik cen

towar6w i uslug
konsumpcyjnych
za poprzedni rok

kalendarzowy

Buiti
Gmin iasta

Czerwiq -eszczyny
. ..wskl

Szczegolowe warunki dzieiawy okre6lone zostanq w umowie.

lMesr
t


