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Tarzqdzenie Nr72l20
Burmistrza Gminy i Miasta Gzenrionka-Leszczyny

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomo5ci gruntowych niezabudowanych
poloionych przy ulicy Chrobrego w Czemionce-Leszczynach (obrqb Czerwionka).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z p62n. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz.U.22020, poz.65), Uchwaly
Nr )K\lll177l2o Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 31 stycznia 2O2O r.

w sprawie wyra2enia zgody na zbycie nieruchomoSci gruntowych niezabudowanych

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Pzeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomo6ci gruntowe niezabudowane polo2one
w Czerwionce-Leszczynach (o. Czeruvionka), obejmujqce dzialki o nr 32441169 o pow.
0,1045 ha, 32451169 o pow. 0,1045 ha oraz nr 32461169 o pow. 0,'1045 ha, dla kt6rych
Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi l( / GLIY/0016371012 - zgodnie z wykazem
stanowiqcym zalqcznik do niniejszego zazqdzenia.

s2

'1 . Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomoSci poprzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
ul. Parkowa I przez okres 21 dni tj. od 03.03.2020 r. do 24.03.2020 t. oruz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Uzgdu:
www. bip.czerwionka-leszczyny.pl oraz www.czerwionka-leszczyny. pl.

2. lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomosci pzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat,
na terenie kt6rego polo2one sq nieruchomo6ci - ,,lnfopublikator.pl".

s3

\A/ykonanie Zazqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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z dnia 3 marca2020 r.



BURMISTRZ
.GMINY I MIASTA
I zerwionka_tfszczyny

T*rlAcznlk do Zatz4dzenia Nr .I.?..tzl
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 03.03.2020 r.

WYKAZ

nieruchomo5ci stanowiqcych wlasno5i Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pzeznaczonych do zbycia w pzetargu nieograniczonym:

Lp

Polo2enie
nieruchomoSci

nr ksiqgi
wieczystej

Oznaczenie wg katasku
nieruchomoSci dzialki

lhal

Przeznaczenie
nieruchomo6ci

w miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzenneqo

Opis nieruchomoSci
Sposob

zagospodarowania
nieruchomoSci

Forma oddania
nieruchomosci

Cena
netto [zI

Ark Nr dzialki U2ytek

1 2 3 4 5 6
9

10 11 14

1

Czerwionka-
Leszczyny (obreb

Czerwionka),
ul. Chrobrego 1 3244t'169 RIVb 0,1045

D27 MN - Teren
zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej

Nieruchomosd polo2ona jest w Czerwionce
-Leszczynach, przy ul Chrobrego - dojazd odbywa siQ

lokalnq drogq o nawiezchni czQSciowo wylo2onej
pMami betonowymi, a czQsciowo szutrowej. Dzialka

obejmuje obszar ksztaltem zbli2ony do trapezu
o dl. ok. 50,5 m i szer ok. 19,5-21,5 m. Obszar ten jest
plaski. Posiada dostqp do uzbrojenia - w ul. Chrobrego

pzebiegaia siea wodociagowa i energetyczna.

Dzialka
niezagospodarowana,

po106nieta zieleniq.

Sprzeda2 prawa
wlasnoSci

w pizetargu
nieograniczonym

85 000.00

2

Czerwionka-
Leszczyny (obr?b

Czerwionka),
ul. Chrobrego

KW nr
GL'l Y/001 6371 0/2

1 RIVb 0,1045

D27. MN - Teren
zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej

Nieruchomosd polorona jest w Czerwionce-
Leszczynach, pzy ul. Chrobrego - dojazd odb)Ma siQ

lokalnq drogq o nawiezchni czesciowo wyloronej
ph ami betonowymi, a czesciowo szutrowej. Dzialka
obejmuje obszar ksztaltem zbli2ony do prostokata

o dl. ok. 50,5 m iszerokosci ok. 20,5 m. Obszar plaski
Posiada dostep do uzbrojenia - w ul. Chrobrego
pzebiegajq sieC wodociagowa i energetyczna.

Ozialka
niezagospodarowana,

porosnieta zielenia.
85 000.00

KW nr
GL1Y t00163710t2

32451169



3.

Czgrwionka-
Leszczyny (obrqb

Czerwionka),
ul. Chrobrego

KW nr
GL1Y tOO163710t2

I 32461169 R IVb 0,1045

O27. MN - Teren
zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinn€j

NieruchomosC polo2ona jest w Czelwionc€
-Leszczynach, pzy ul Chrobrego - dojazd odbywa sie

lokalne d.ogq o nawiezchni czQgciowo wyloronej
pMami betonowymi, a czqsciowo szutrow€j. Ozialka
obejmuje obszar ksztaltem zbli2ony do prostokqta

o dl. ok. 50,5 m i szerokoSci ok. 20,5 m. Obszar plaski.
Posiada dostQp do uzbrojenia - w ul. Chrobrego
przebiegajq sied wodociqgowa i energetyczna.

W p6lnocno-wschodznim narozniku dzialki pzebiega
linia energetyczna Sredniego napiQcia.

Ozialka
niezagospodarowana,

poroSnieta zielenia.
80 000.00

1. Spzedaz nieruchomo6ci ujetych w wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawa o podatku od towar6w i uslug (t.j. D2.U.2020 r.

poz. 1 06).
2. Termin do zlo2enia wniosk6w pzez osoby, kt6rym przysluguje pierwszefstwo w nabyciu pzedmiotowej nieruchomo6ci w oparciu o

przepisy art. 34 ust. I pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia
wywieszenia niniejszego wykazu tj. od 3 marca 2020 r.
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