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Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny

z dnia '10 marca2020 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzieriawq nieruchomo5ci gruntowej na
rzecz dotychczasowego dzieriawcy w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pK 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
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. z2O2Q r., poz. 65
zp62n. zm.) oraz Uchwaly Nr XVll/188/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 28.02.2020 r. w sprawie wyra2enia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzier2awy z dotychczasowym dzier2awcq otaz Wazenia zgody na
odstqpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Przeznaczam do oddania w dzier2awe z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomo66
gruntowq, potozonq w obrgbie Dqbiehsko - rejon ul. Kafuzy, dzialkg oznaczonq
numerem 39251264 o pow. 1586 m'?, dla kt6rej Sqd Rejonowyw Rybniku prowadzi
ksiqgq wieczystq nr GLIY/00108149/5, zpzeznaczeniem na cele rolnicze, zgodnie
z wykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zazqdzenia.

1. Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomoSci poptzez
wywieszenie na tablicy ogloszefi Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
- ul. Parkowa9 przez okres 21 dni tj. od 10.03.2020 r. do31.03.2020 r.

oaz zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzgdu:
www.bip.czerwionka-leszczyny.pl i www.czerwionkaleszczyny.pl.

2. lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomo6ci pzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na
terenie kt6rego polozona jest nieruchomo56 - ,,lnfopublikator.pl".

\Afikonanie Zazqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruhury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Czerw ronka- Leszczyny

zalqcznik do zazqdzenia Nr .8-:./20
Burmistrza Gminy i Mlasta Czerwionka-Loszczyny
z dnla 10.03.2020 r.

WYKAZ

przeznaczenaa do oddania w dzieriawe nieruchomo6ci gruntowel na rzecz dotychczasowego dzaeriawcy w trybie bezprzetargowym,

Lp
Polozenie

nieruchomosci
nr ksiQgi wieczystej

Oznaczenie wg katastru
nieruchomoSci

dzialki

Pow gruntu
ptzeznaczona

do oddania

Peeznaczenle
nieruchomoSci
w mi€jscowym

planie
zagospodarowania

pzestrzennego

Opls
nieruchomoSci

Spos6b
zagospoda.owania

nieruchomoSci

Forma oddania
nieruchomoSci

WysokoSC
rocznego
czynszu

Termin
wnoszenia

oplat

Zasada
aktualizaqi

oplaty
Nr dzialki U2ytek

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

1

Gmina i Miasto
Czerwionka-

Leszczyny, obreb
Debie6sko

GLIY/00108149/5

1 39251264. R 1586 '1586

dzialka polo2ona
w caloSci

w terenach
zabudowy

mieszkaniowej
iednorodzinnej

o symbolu planu
o104,MN

nieruchomosC
niezabudowana
dojazd od ulic

Kalu2y i

Chodniki

dzier2awa
z ptzaznaczeniem

na cele rolnicze

bezpzetargowe
zawarcie

kolejnej umowy
dziet2aw na
okres 3 lat

0.10 zl za m'.
- kwota

zwolniona od
podatku VAT
zgodnie z 53

ust.1 pkt 2
RMF z dnia

20.12.20'13 t.
w sprawie
zwolniefi

od podatku
od towar6w
i uslug oraz
warunk6w
stosowania

tych zwolniei

czlnsz
rccany

platny do
31.03

ka2dego
roku

czynsz bqdzie
walorfzowany
nie czQsciej ni,

laz w roku
kalenda rzowym

o caloroczny
wskaznik cen

towar6w i uslug
konsumpcyjnych
za popzedni rok

kalendarzowy

UWAGA: Szczeg6lowe warunki oddania w najem okre5lone zostanq w umowie.
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