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Zarzqdzenie ttr s.3tt tg
Bu rmistrza Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny

z dnia 25 paidziernika 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomo6ci gruntowej niezabudowanej
poloionej przy ulicy Czynu Spolecznego w Czerwionce-Leszczynach (obrgb
Stanowice).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 506 zp62n. zm.), art. 35 ust. 1 i2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2204
z p62n. zm.), Uchwaty Nr Vll/69/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyra2enia zgody na zbycie nieruchomoSci
gruntowej niezabudowanej.

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Pzeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka -
Leszczyny, w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomo6i polozonq
w Czerwionce-Leszczynach, przy ulicy Czynu Spolecznego, obrqb Stanowice,
stanowiqcq niezabudowanq dzialkq o numeze ewidencyjnym 21361'118, o pow. 91
m2 dla kt6rej Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi l(W o nr GL1Y/00120536/5 -
zgodnie z vtykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.

1.

s2

Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci po1zez
wywieszenie na tablicy ogloszefi Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
- ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 25.10.2019 r. do 15.11 .2019 r. oraz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzgdu:
www.bip.czerwionkaleszczyny.pl oraz www.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 polo2one sq nieruchomoSci - ,,lnfopublikator.pl".

s3

\ArYkonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Czerwionka-Leszczyny Zahcznik do Zarzqdzenia NrlL?t9
Burmistrra Gmlny i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 25.10.2019 r.

vI,YKD'z

nieruchomosci stanowiqcych wlasnose Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pzeznaczonych do zbycia w przetargu nieograniczonym:

Lp

Polo2enie
nieruchomosci

nr ksiqgi
wieczystej

Oznaczenie wg katastru
nieruchomo6ci dzialki

lhal

Pzeznaczenie
nieruchomoSciw

miejscowym planie
zagospodarowania

orzestrzenneoo

Opis nieruchomoSci
Spos6b

zagospodarowania
nieruchomoSci

Forma oddania
nieruchomoSci

Cena netto
lzll

Nr dzialki U2ytek

1 2 3 4 6 8 9 10 't'l 14

I

Czerwionka-
Leszczyny (obr9b

Stanowice),
ul. Czynu

Spolecznego

KW nr
GLIY/00120536/5

3 2136t1't8 B 0.0091
M2 - tereny mieszkaniowo

- uslugowe

NieruchomoSd posiada ksztalt foremnego, nieco
wydlu2onego prostokqta o nieznacznej powiezchni.

Posiada dostQp do uzbrojenia wzdlu2 ul. Czynu
Spolecznego, dostQpna jest sie6 wodociqgowa, energii
elektrycznej, gazu. Oojazd droga gminna, od ul. Czynu

Spolecznego

Dzialka poroSnieta
kawq, pojedynczymi

drzewamioraz
krzewami ozdobnymi

Spzeda2
wlasnosci w
pzetargu

nieogra niczonym

5.000,00

1.

2.

Spzeda2 nieruchomoSci ujetej w wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w i uslug (t.j. D2.U.2018 r. poz.
2174 z p62n. zm.).
Termin do zlo2enia wniosk6w przez osoby, kt6rym pzysluguje pierwszeistwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomo6ci w oparciu o przepisy
art. 34 ust. 1 pkt 'l i 2 ustawy o gospodarce nieruchomo5ciami (t.j. Dz.U. 22018 r., po2.2204 z p62n. zm.) wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia
wywieszenia niniejszego wykazu tj. od 25 pa2dziernika 2019 r.
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