
BURMISTRZ
GMINY IMIASTA

Czcrwionka-LeszczYnY Zarzqdzenie Nr 6.!.fu rs
Bu rmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia 13 Iistopada 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do
niezabudowanych poloionych przy
Leszczynach (obrgb Dqbieisko).

zbycia nieruchomo5ci gruntowych
ulicy Odrodzenia w Czemionce-

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 z p62n. zm.), art. 35 ust. 'l i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz.U. 220'18 r., poz.2204
z p62n. zm.), Uchwaty Nr Xll/130/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 18 pa2dziernika 2019 r. w sprawie wyra2enia zgody na zbycie nieruchomo6ci
gruntowych niezabudowanych

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Przeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka -
Leszczyny, w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomo6ci polo2one
w Czerwionce-Leszczynach, obejmujqce dzialki o nr 23281302, pow. 0,0587 ha
dla kt6re; Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GL1Y/0002850611 oraz
nr 23291302, o pow. 0,1670 ha dla kt6rej Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW
GL1Y/00028507/8 - zgodnie z wykazem stanowiqcym zalqczntk do niniejszego
zarzqdzenia.

s2

Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci poptzez
wywieszenie na tablicy ogloszefi Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
- ul. Parkowa I przez okres 21 dni tj. od 13.11 .2019 r. do 04.12.2019 r. oraz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzqdu:
www.bip.czerwionka-leszczyny.pl oraz www.czerwionka-leszczyny.pl.
lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomoSci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiegu obejmujqcym co najmniej powiat,
na terenie kt6rego polo2one sq nieruchomo6ci -,,1 nfopublikator. pl".

s3

Wykonanie Zazqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomo5ciami Urzgdu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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-'zerwlonka- Leszczyny
zalqcznik do Zaaqdzenia Hr6l&rs
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 13.11.2019 r.

VIIYKAZ
nieruchomo6ci stanowiqcych wlasno56 Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeznaczonych do zbycia w przetargu nieograniczonym:

Lp
Polo2enie

nieruchomoSci
nr ksiqgi wieczystej

Oznaczenie wg katastru
nieruchomo6ci dzialki

lhal

P?.eznaczenie
nieruchomosciw

mieiscowym planie
zagospodarowania

orzestrzenneoo

Opis nieruchomo6ci
Spos6b

zagospodarowania
nieruchomosci

Forma oddania
nieruchomoaci

Cena netto
tzI

Nr dzialki U2ytek

'| 2 3 4 5 6 8
9

10 11 14

1

Czerwionka-
Leszczyny (obrqb

Debiensko),
ul. Odrodzenia

KW nr
GLIY/00028506,/1

1 2328t302 R 0.0587

D81.MN - Teren
zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej
D83.KPJ- Teren ciagu

pieszo-jezdn ego
D84.KDW- Teren dr6g

wewnetl-znych

Dzialka obejmuje obszar ksztaftem zbli2ony do trapezu
o dlugoSci ok. 60-71 m i szerokosci ok. 32-36 m.

Obszar ten jest nieznacznie nachylony na poludnie.
Nieruchomosc posiada dostep do uzbrojenia -
w sqsiedztwie przebiegajq sieC wodociqgowa

i energetyczna. Wzdlu2 p6lnocnej granicy
nieruchomosci pzebiega sieC energetyczna Sredniego

napiecia.
Nieruchomosd polozona jest pzy bocznicy ul.

Odrodzenia - dojazd lokalna drogq o nawiezchni
cz€Sciowo wylo2onej a2urowymi putami betonowymi.

Nieruchomosd przylega do ul. Chodniki- droga
w du2ej czesci gruntowa.

Dzialka
niezagospodarowana,

poroCnieta trawa.

Spzeda2
wlasnosci w

pzetargu
nieograniczonym

90.000,00

Czerwionka-
Leszczyny (obrQb

Debiensko),
ul. Odrodzenia

l(W nr
GLl Y/00028507/8

1 23291302 R 0,1670

D81.MN- Teren zabudowy
m ieszkan iowej
jedno.odzinnej,

O84.KD\i\,/ - Teren dr6g
wewnetrznych

1. Spzedaz nieruchomosci ujgtych w wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w i uslug (t.j. D2.U.2018 r.

poz. 2174 z po2n. zm.).
2. Termin do zlo2enia wniosk6w pzez osoby, kt6rym przysluguje pierwszeistwo w nabyciu pzedmiotowej nieruchomosci w oparciu o

pzepisy art. 34 ust. 1 pkl 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z po2n. zm.) wynosi 6 tygodni,
liczqc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od 13 listopada 2019 r.
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