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Zarzqdzenie W GZP..lls
Burmistrza Gminy i Miasta Gzenrionka-Leszczyny

zdniaT listopada 20'19 r.

w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomo5ci gruntowej przeznaczonej
do oddania w najem na rzecz wnioskodawc6w w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzedzie
gminnym (t.j. Dz. U.22019 r., poz.506 zp62n. zm.), art.35 ust. 1 i2 ustawy
zdnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz. U.22018 r.,
poz. 2204 z p62n. zm.)

zarzadzam, co nastqpuje :

sl
Przeznaczam do oddania w najem z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, w trybie bezpzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat,
czq56 nieruchomo6ci gruntowej, oznaczonej jako dzialka nr 1249139 o powierzchni
5972m2, polo2onej w obrgbie Czuch6w, dla kt6rej Sqd Rejonowy w Rybniku
prowadzi ksiqgq wieczystq KW nr GLlY/0011299511, z przeznaczeniem pod zielei
przydomowq zgodnie z wykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.
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Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci
poptzez wywieszenie na tablicy ogloszei Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny - ul. Parkowa I przez okres 21 dni tj. od 07.11.2019 r. do
28.11 .2019 r. otaz zamieszczenie na stronach intemetowych tutejszego
Urzqdu: www.bip.czerwionka-leszczyny.pl i www.czerwionka-leszczyny.pl.
lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomo5ci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiggu obejmujqcym co najmniej powiat, na
terenie kt6rego polozone sq nieruchomoSci - ,,lnfopublikator.pl".
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Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINY { VIIASTA

C'zerwionka-Leszczyny

Zalqcznik do zalzqdzenia Nr&/19
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 07.11.2019 r.

VITYKAZ

nieruchomosci gruntowej stanowiqcej wlasnos6 Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny ptzeznaczonej do oddania w najem na tzecz
wnioskodawc6w w trybie bezprzeta rgowym

Lp
Polozenie

nieruchom06ci
nr ksiegi wieczystej

Oznaczenie wg katastru
nieruchomosci dzialki

Pow. gruntu
ptzeznaczona
do oddania w
najem w m'

Pz.ezna(z.enie
nieruchomoSciw

miejscowym planie
zagospodarowania

orzesiizenneoo

Opis
nieruchomoSci

Spos6b
zagospodarowania

nieruchomosci

Forma oddania
nieruchomoaci

VWsokoSc
rocznego
czynszu

Termin
wnoszenia

oplat

Zasada
aktualizacji

oplaty
Ark Nr dzialki U2ytek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Grnina i Miasto
Czerwionka-

Leszczyny, obreb
Leszczyny

GLI Y/00112995/1

6 1249t39 N 5972 185

dzialka w czesci
polo2ona w

terenach
przewietrzania o

symbolu planu E2
oraz w terenach
mieszkaniowo-

uslugowych

niezabudowana
nieruchomosd
polo2ona na

terenie plaskim,
poroSnieta
krzewamii
drzewami

najem z
przeznaczeniem

na zieled
przydomowq

bezprzetargowe
zawarcie

umowy najmu
na okres do

trzech lat

0,60 za m'?
plus 23%

podatku VAT

c4nsz
roczny platny

z 96ry do
3'l marca

ka2dego roku

czynsz bedzie
walorfzowany
nie czesciej ni2

raz w roku
kalenda rzowym

o caloroczny
wskaZnik cen

towar6w i ustug
konsumpcyjnych
za popeedni rok

1

Gmina i Miasto
Czerwionka-

Leszczyny, obreb
Leszczyny

GLI Y/00'112995/1

1249139 N 5972 185

dzialka w czesci
polo2ona w

terenach
przewietrzania o

symbolu planu E2
oraz w terenach
mieszkaniowo-

uslugowych

niezabudowana
nieruchom0S6
poloZona na

terenie plaskim,
po106nieta
krzewami i

drzewami

najefi z
przeznaczeniem

na zielei
pzydomowq

bezprzeta rgowe
zawafcie

umowy najmu
na okres do

trzech lat

0,60 za m'
plus 23%

podatku VAT

czynsz
roczny platny

z g6ry do
31 marca

kardego roku

czynsz bedzie
walorfzowany
nie czesciej ni2

laz w roku
kalendarzowym

o caloroczny
wska2nik cen

towar6w i uslug
konsumpcyjnych
za poprzedni rok

kalendarzowy

1

Gmina iMiasto
Czerwionka-

Leszczyny, obreb
Leszczyny

GLI Y/00'1'12995/1

6 1249139 N 5972
'165

dzialka w czQsci
polo2ona w

terenach
pzewietrzania o

symbolu planu E2
oraz w terenach
mieszkaniowo-

uslugowych

niezabudowana
nieruchomoSC
polo2ona na

terenie plaskim,
porosnieta
krzewami i

drzewami

najem z
ptzeznaczeniem

na zielei
pzydomowq

bezprzetargowe
zawarcie

umowy najmu
na okres do
tzech lat

0,60 za m'z
plus 23o/.

podatku VAT

czynsz
roczny platny

z g6ry do
31 marca

ka2dego roku

czynsz bQdzie
walorfzowany
nie czeaciej ni2

raz w roku
kalendarzowym

o caloroczny
wskarnik cen

towar6w i uslug
konsumpcyjnych
za poprzedni rok

kalendarzowv
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6lowe warunki oddania w najem okre6lone zostanq w umowach.
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