
Zarzqdzenie Nr 01..tzo
Burm istrza Gminy i Miasta Czenryion ka-Leszczyny

z dnia 9 marca202O r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem czq5ci nieruchomo6ci gruntowei
na nzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym.

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 z p62n. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65
zpo2n. zm.) oraz Uchwaly Nr XVll/189/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 28.02.2020 r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu z dotychczasowym najemcq oraz wyra2enie zgody na odstqpienie
od pzetargowego trybu zawarcia umowy

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Pzeznaczam do oddania w najem z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, czqSd
nieruchomo6ci gruntowej o pow. 1 10 m2, polo2onej w obrqbie Czerwionka przy
ul. Kolejowej, dzial/r.i oznaczonej numerem 21861259 o pow. 366 m'z, dla kt6rej
Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi ksiqgq wieczystq numer GLIY/00133880/5,
na kt6rej usytuowana jest drewniana altana nietrwale zuiqzana z gruntem, bqdqcq
wlasnoSciq najemcy, z ptzeznaczeniem na prowadzenie dzialalnoSci uslugowej,
zgodnie z wykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zazqdzenia.

s2

'l . V1/ykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci poptzez
wywieszenie na tablicy ogloszefi Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
- ul. Parkowa I przezokres 21 dni tj. od 09.03.2020 r. do 30.03.2020 r. oraz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzqdu:
wwwbip.czerwionka-leszczyny.pl i www.czerwionka{eszczyny.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 polo2ona jest nieruchomo56 -,,lnfopublikator. pl".

s3

Wykonanie Zazqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzedu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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zalqcznik do Zarzadzenia Nr8J../20
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 09.03.2020 r.
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UWAGA: Szczegolowe warunki oddania w najem okreslone zostanq w umowie.

nieruchomoSci gruntowej ptzeznaczonej w cze6ci do oddania w najem na tzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezpzetargowym.


