
Zarzqdzenie Nt 6?2 I '19
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnia2S listopada 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wtaz
z pomieszczeniami przynale2nymi oraz udzialem w nieruchomo6ci wsp6lnej,
na izecz obecnych najemc6w

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 1

w antiqzku z arl. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo6ciami (t.j. Dz. U. z 2018 t., poz. 2204 z p62n. zm.) oraz uchwaly
Nr XLVI/552/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie okre5lenia zasad sprzedazy ozz warunk6w udzielania i wysoko6ci stawek
procentowych bonifikaty ptzy sprzeda2y lokali mieszkalnych w domach
wielolokalowych, stanowiqcych wlasno56 Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.Urz. Woj. Sl. z2010r. Nr 102 poz. 16562p62n.2m.)

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Przeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czeruvionka -
Leszczyny, w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych najemc6w lokale mieszkalne
wraz z pomieszczeniami przynale2nymi oraz udzialem w nieruchomoSci wsp6lnej -
zgodnie zwykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

1.

s2

Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci popzez
wywieszenie na tablicy ogloszei Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 28.11.2019 r. do 19.12.2019 t. o@z
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzgdu: www.bip.czerwionka-
leszczyny.pl i www.czerwionka-leszczyny.pl.
lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomoSci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polozone sq nieruchomoSci -,,1 nfopublikator. pl".

s3

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrashuktury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

w 2ycie z dniem wydania.

]A PRAWNY
Kt 3051

2.
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Zarzqdzenie



lRz
AS'IA

lokali mieszkalnych wraz
Czeruvionka - Leszczyny,

V\TYKAZ

z pomieszczeniami pzynale2nymi oraz udzialem w nieruchomoSci wsp6lnej,
ptzeznaczonych do zbycia na tzecz obecnych najemc6w

Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr6+2119
Burmisttza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
z dnia 2S listopada 2019 r.

kt6re stanowiq wlasno6i Gminy i Miasta

Lp Poloienie
nieruchomoSci

nr ksiegi wieczystej

2

Czerwionka-Leszczyny,
ul. Pl. Kopemika 2
obrgb Leszczyny

GL tY/00I33829/0

Czerwionka-Leszczyny,
ul. Morcinka 2

obreb Leszczyny

GL1Yt0012871112

Czerwionka-Leszczyny,
ul. Sportowa 4

obreb Leszczyny

GLlY/00123290/9

Oznaczenie wg
kataslru Pow. dzialki

nieruchomoSci

Przeznaczenie zgodn16
z mieiscowym planom

zagospodarowanla przoStrzennego
oraz spos6b zagospodarowanla

Opis lokalu mieszkalnego

7

Lokal mieszkalny pzy ul. Pl. Kopemika 2/5
w Czerwionce-Leszczynach, polozony na
I piqtrze, w sklad kt6rego wchodzq: pok6j,

kuchnia, pzedpok6j i lazienka o lqcznej pow.
uzytkowej 35,41 m '. Do lokalu przynalezy

piwnica nr 2/5 pow 5,70 m'?.

Lokal mieszkalny pzy ul. Morcinka 2E,
w Czerwionce-Leszczynach, polozony na
lll pietze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa

pokoje, kuchnia, przedpok6j i lazienka
o lecznej pow. uzytkowej 45,16 m '. Do lokalu
pzynalezy piwnica nt 2el7 o pow. 12,24 m2.

Lokal mieszkalny pzy ul. Sportowej 4/12
w Czerwionce-Leszczynach, polozony na
lll pietze, w sktad kt6rego wchodzq: tzy

pokoje, kuchnia, pzedpok6j i tazienka/wo
o lacznej pow. uzytkowej 54,47 m '. Do lokalu
pzynalezy piwnica nr m. l2 o pow. 4,00 m 

'?.

Tytul
zbt irane-
go prawa

I
wlasno66 72.662,00 zl

netto

Ark.

3

1

5

928 m'

Nr dzialki

4

47121301

8

560/10000

'10

4214t326

Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 4MW.

Nieruchomose zabudowana lll
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

2213m2 Terenzabudowymieszkaniowej
wieiorodzinnej o symbolu planu 2MW.

Nieruchomoae zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

1820 m'z Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 5MW.

Nieruchomo56 zabudowana V
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

220110000 wlasnos6 103.025,00 zl
nefto

216/10000 \,vlasno56 116.793,00zt
netto

1. Sprzedaz lokali mieszkalnych
podlega opodatkowaniu zgodnie z

z pomieszczeniami przynale2nymi wraz z udzialem
ustawq o podatku od towar6w i uslug (VAT) (t.j. Dz. U.

w nieruchomoSci wsp6lnej objqtych niniejszym wykazem
22018 r. poz. 2174 z p62n. zm.).

Udzial

1

1



2. Cenq lokalu wynikajqcq z operatu szacunkowego pomniejsza siq o przyznanq nabywcy bonifikatg na podstawie Uchwaty Nr XLVI/552/10 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie okre6lenia zasad sprzedazy onz warunk6w udzielania i wysokoSci stawek
procentowych bonifikaty przy sprzeda2y lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych, stanowiqcych wlasno66 Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny (Dz.Uz. Woj. Sl. z2O1O r. Nr 102 poz. 1656 z p62n. zm.).
3. Termin do zlo2enia wniosk6w przez osoby, kt6rym przysluguje pierwszefistwo w nabyciu uwzglgdnionych w niniejszym wykazie lokali
mieszkalnych w oparciu o przepisy art.34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz.U.z2018r.poz.
2204 z p62n. zm.) wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od 28.11.2019 r.
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eszczyny

Wi€staw Janiszewskl


