
Zazqdzenie Nr 13 l2O
Burmistrza Gmi ny i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 3 marca2020 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomoSci na rzecz uiytkownik6w
wieczystych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 506 zp62n. zm.), art. 32 ust. 1, art.35 ust. 1 i2
i arl. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo6ciami (t.j. Dz.U. 22020r., poz.65), Uchwaty NrVlll/77l19 Rady Miejskiej
w Czenrionce-Leszczynach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyra2enia zgody na
zbycie nieruchomoSci na rzecz u2ytkownik6w wieczystych

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1

Przeznaczam do spzeda2y w trybie bezpzetargowym nieruchomoS6 gruntowq
stanowiqcq wlasnoSi Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny na rzecz jej
uZytkownik6w wieczystych, polo2onq w Czenarionce-Leszczynach, o. Leszczyny,
obejmujqcq dzialkg o nr 3968/301, dla kt6rej Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW
GL1Y/001'16665/7- zgodnie z vtykazem stanowiqcym zakcznik do niniejszego
zazqdzenia.

s2

1 . Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1 , zostaje podany do publicznej wiadomo6ci poprzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Uzgdu Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny
- ul. Parkowa 9 pzez okres 21 dni tj. od 03.03.2020 r. do 24.03.2020 r. oraz
ptzez zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Uzgdu:
www. bip.czerwionka-leszczyny. pl oraz www.czeruvionka-leszczyny.pl.

2. lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomoSci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiegu obejmujqcym co najmniej powiat, na
terenie kt6rego polo2ona jest nieruchomoS6 - ,,lnfopublikator.pl".
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\A/ykonanie Zazqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzgdu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Czerwionkt Tj/lqcznik do z-atzqdzenia tlr lA.tzo
Burmlstrza Gmlny i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnla 03.03.2020 r.

WYKAZ

nieruchomo6ci stanowiqcej wlasn056 Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pzeznaczonej do sprzeda2y na tzecz u2ytkownik6w wieczystych

Lp

Polozenie
nieruchomoSci

nr ksiegi
wieczystej

Oznaczenie wg katastru
nieruchomoSci

Pow.
dzialki

[hal

P zeznaczenie nieruchomoSci
w miejscowym planie

zagospodarowania pzestrzennego
Opis nieruchomoSci

Spos6b
zagospodarowania

nieruchomoSci

Forma oddania
nieruchomoSci

Cena
nieruchomoSci

Ark Nr dzialki Urytek
1 2 3 4 6 B I '10 11 14

1

Czerwionka-
Leszczyny

(obreb
Leszczyny),

KW nr
GLlY/00116665/

7

3968/301 Bi 0.0030
Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnei o symbolu planu

4lvfw.

Dzialka obeimuje obszar
ksaaftem zblizony do

proslokata o dl. ok. 6m
przy szer. do ok. 5 m.

Dzialka posiada dostep do
sieci uzbrojenia:

wodociqgu, gazociqgu,
energii elektrycznsj i

kanalizacji.

Dzialka zabudowana
niewielkim budynkiem

handlowym,
zajmuiacym

pzewazajqcq czesi
dzialki. Teren wok6l

budynku jest
utwardzony kostka
betonowq i plytami

chodnikowymi.

Sprzeda2 prawa
wlasnosci w trybie
bezprzetargowym

na zecz
uzytkownik6w
wisczystych.

8 197,00 zl

'1 . Spzeda2 nieruchomoSci nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podst. art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towar6w i uslug.

2. Termin do zlo2enia wniosk6w przez osoby, kt6rym przysluguje pierwszeistwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomosci w oparciu o pzepisy
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomo5ciami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia wywieszenia
niniejszego wykazu tj. od 03.03.2020 r.
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