
BURMISTRZ
GMINY IMIASTA
zen\. r,.nKB- l,eSzCZ)my Zarzqdzenie Nr 63../20

Burmistrza Gminy i Miasta Gzenrvionka-Leszczyny

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem czq6ci nieruchomoSci gruntowej
na rzecz 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. z 2019 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
zp62n. zm.) oraz Uchwaly Nr XVll/190/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 28.02.2020 r. w sprawie wyra2enia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu z dotychczasowym najemcq oruz 'vqi.aienie zgody na odstqpienie
od pzetargowego trybu zawarcia umowy

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Pzeznaczam do oddania w najem z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, czq56
nieruchomoSci gruntowej o pow. 24 m2, polo2onej w obrqbie Leszczyny - rejon
ul. Polnej, dzialki oznaczonej nr3879/282 o pow. 1358 m'z, dla kt6rej Sqd Rejonowy
w Rybniku prowadzi ksiqgq wieczystq nr GLIY/001'1159112, z przeznaczeniem
na u2ytkowanie posadowionego na niej gara2u, zgodnie z wykazem stanowiqcym
zalqcznik do niniejszego Zazqdzenia.

1. Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci poryzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
- ul. Parkowa9 przez okres 21 dni tj. od 10.03.2020 r. do 31.03.2020 r.

oraz zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzqdu:
www.bip.czenrionka-leszczyny.pl i www.czerwionka-leszczyny.pl.

2. lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomoSci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na
terenie kt6rego polo2ona jest nieruchomoSi - ,,lnfopublikator.pl".
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Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTR,Z
GMIN\ i \"1ASTA

Czefwlonka-Leszczyny

zalqcznik do zadqdzenia Hr .€3./20
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 10.03.2020 r.

WYKAZ

nieruchomo6ci gruntowej pzeznaczone! w cze5ci do oddania w najem na tzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym.

Lp
Polo2enie

nieruchomoSci
nr ksiegi wieczystej

Oznaczenie wg katastru
nieruchomoSci dzialki

Pow. gruntu
przeznaczona
do oddania w
naj€an w m2

Przeznaczenie
nieruchomoSciw

mieiscowym planie
zagospodarowania

ozestzenneqo

OPis
nieruchomosci

Forma oddania
naeruchomo{ci

WysokoSC
miesiQcznego

czynszu

Termin
wnoszenia

oplat

Zasada
aktualizacji

oplaty
Nr dzialki U2ytek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 3879t282 8i 1358 24

dzialka polo2ona
w calosci

w terenach
uzqdzei

komunikaqi
samochodowej

o symbolu planu
UKS

nieruchomo6C
zabudowana
komdeksem

9ae2y
w ukladzie

szeregowyrn ,

dojazd od
ul. Polnej

najem
z ptzeznaaenien

na uzytko! ranie
posadowionego na

niej gara2u

bezpzetargowe
zawarcie

koleinej umowy
najmu na czas
nieoznaczony

'l ,70 za fi2
plus 23olo

podad(u VAT

czynsz
miesiQczny
platny do
1o-rego
ka2dego
miesiqca

czynsz bqdzie
waloryzowany
nie czQsciei ni2

kalendarzowym
o caloroczny
wskarnik cen

towar6w i uslug
konsumpcyjnych
za poprzedni .ok

kalendarzowy

UWAGA: Szczeg6lowe warunki oddania w najem okreslone zostanq w umowie.
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