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Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 2 grudnia 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego poloionego przy
ul. Ligonia 14Bl13 obrqb Leszczyny wraz z udzialem w nieruchomo6ci wsp6lnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z p62n. zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.22O4
z p62n. zm.) oraz realizujqc uchwalg Nr )fi1X340/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wyra2enia zgody na sprzeda2 prawa
wlasnoSci do lokalu mieszkalnego stanowiqcego wlasno66 Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny,

zarzqdzam, co nastg puje :

s1

Pzeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka -
Leszczyny, lokal mieszkalny wtaz z udzialem w nieruchomo6ci wsp6lnej - zgodnie
z vtykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2

Wykaz, o kt6rym mowa w g 1, zostaje podany do publicznej wiadomoSci poprzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Le szczyny -
ul. Parkowa 9 pzez okres 21 dni tj. od 02.12.2019 r. do 23.12.2019 r. orazpzez
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzgdu: www.bip.czenruionka-
leszczyny.pl i www.czerwionka-leszczyny.pl.
lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomoSci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiggu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polozone sq nieruchomo6ci -,,1nfopublikator.pl".

s3

\Atlkonanie zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Traci moc zarzqdzenie nr 316/1 8 Burmistrza Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny
z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie pzeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego
polo2onego przy ul. Ligonia 14Bl13 obrgb Leszczyny waz z udzialem w nieruchomosci
wsp6lnej.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMTSTRZ
GMIN\' i ,VIIASTA

Czerwionka-LeszczYnY

Zalqcznik do Zarzqdzenia t{ r 6$9..tt g

Burmistrza Gminy iMiasta Czerwionka - Leszczyny
z dnia 2 grudnia 2019 r.

U'YKAZ

lokalu mieszkalnego wraz z udzialem w nieruchomosci wsp6lnei, kt6ry stanowi vulasnosc Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny, przeznaczony do
zbycia

Lp

Poloienie
nieruchomo5ci

nr ksiqgi wieczystej

Oznaczenie wg
katastru

nieruchomoSci Pow.
dzialki

Przeznaczenie zgodnie
z miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego
oraz spos6b zagospodarowan ia

Opis lokalu mieszkalnego Udzial
Tytul

zbyrranego
prawa

Cena

Ark. Nr dzialki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Czerwionka-L eszczyny,
ul. Ligonia 14

obrgb Leszczyny

GL1Y10012794417

1 42951301 1747 m2

Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 3MW.

NieruchomoS6 zabudowana V
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Ligonia 14B,113
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
poddaszu, w sklad kt6rego wchodzq: dwa

pokoje, pok6j z aneksem kuchennym,
pzedpok6j, garderoba, pom. gosp. ilazienka

o lqcznej pow. u2ytkowq 78,23 m'?

240t10000 wlasno56
205 000,00 zl

netto

1. Spzedaz lokalu mieszkalnego wqz z udzialem w nieruchomosci wsp6lnei ujetego w niniejszym wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie
z ustawq o podatku od towar6w i ustug (VAT) (1.j. Oz.U. 22018 t. poz.2174 z p62n. zm.).
2. Termin do zlozenia wniosk6w pzez osoby, kt6rym przysluguje pieMszeistwo w nabyciu przedmiotowego lokalu mieszkalnego w oparciu
o pzepisyart.34 ust. 1pK 1i2 ustawy o gospodarce nieruchomo6ciami (tj. Dz.U. z 2018 t. poz.2204 z p,62n. zm.) wynosi 6 tygodni, liczec od
dnia w),wieszenia ninieiszego wykazu,l). od 02-'12.2019 t.
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