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Zarzqdzenie Nr 4 20

Bu rmistrza Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny

z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem gminnych nieruchomo5ci
gruntowych na rzecz wnioskodawcy w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U.z2020r.,poz.713zp62n.zm.), art.35 ust. 1 i2 ustawyzdnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz. U.22020 r., poz. 65
zp62n. zm.) oraz Uchwaly Nr XX215120 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29.05.2020 r. w sprawie wyra2enia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcq otaz Wta2enia zgody na odstqpienie od pzetargowego
trybu zawarcia umowy

zarzqdzam, co nasQpuje :

s1

Pzeznaczam do oddania w najem z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta
Czenrvionka-Leszczyny, w trybie bezprzetargowym, na okres 5lat nieruchomo66
gruntowq o pow 60 m2, dzialkq oznaczonq numerem 41041307, a tak2e czqS6
nieruchomoSci gruntowej o pow. 30 m2, dzialki oznaczonej numerem 41021307

o powierzchni 122 m2 oraz czq56 nieruchomo6ci gruntowej o pow. 30 m2, dzialki
oznaczonej numerem 41031307 o pow. 60 m2, polo2onych w obrqbie Leszczyny pzy
ul. Broniewskiego, dla kt6rych Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi ksiQgq wieczystq
numer GLIY/0011439917, z ptzeznaczeniem na posadowienie obiektu budowlanego
celem prowadzenia w nim dzialalnoSci handlowej, zgodnie z Wkazem stanowiqcym
zalacznik do n in iejszego Zarzqdzenia.

s2

1. Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci popzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny

- ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 05.06.2020 r. do 26.06.2Q2O r. oraz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Uzqdu:
www.bip.czennrionka-leszczyny.pl i www.czerwionka-leszczyny.pl.

2. lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomo5ci pzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na
terenie kt6rego polo2ona jest nieruchomo56 - ,,lnfopublikator.pl".

s3

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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zalqcznik do zadqdzenla nr lZhzo
Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 05.06.2020 r.

TAIYKAZ

nieruchomoSci gruntowych ptzeznaczonych do oddania w najem na tzecz wnioskodawcy w trybie bezprzetargowym.

Lp

Polo2enie
nieruchomosci

nr ksiQgi
wieczystei

Oznaczenie wg katastru
nieruchomoSci

dzialki

Pow. gruntu
pzeznaczona

do oddania

Pzeznaczenie
nieruchomoSci

w miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego

Opis
nieruchomosci

Spos6b
zagospodarowania

nieruchomoSci

Forma oddania
nieruchomoSci

Wysoko66
miesiecznego

czynsal

Termin
wnoszenia

oplat

Zasada
aktualizacji

oplaty
Uzytek Nr dzialki

1 2 3 4 5 6 7 8 I '!0 11 12 13 14

1

Gmina i Miasto
Czerwionka-

Leszczyny, obrQb
Leszczyny

GLlY/00114399/7

1 B

4104t307 60 60

dzialki polozone
w c€losci w terenach

zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej,

o symbolu planu sfvryV

nieruchomo56
niezabudowana

polo2ona na
plaskim terenie

ptzy ul.
Broniewskiego

z przeznaczeniem
na paowadzenie

dzialalnoSci
gospodarczej

oraz pod tereny do
obstugi budynk6w

bezprzetargowe
zawatcte

umowy najmu
na okres 5 lat

166,50 zl
+

obowiqzujqca
stawka

podaftu VAT

czynsz
mesQczny

platny do 10-
tego

ka2dego
miesieca

@ynsz bedzie
waloryzowany
nie czesciej ni2

raz w roku
kalendarzowym

o caloroczny
wskarnik cen

towar6w i uslug
konsumpcyinych
za poprzedni rok

kalendarzowy

4103t307 60 30

4102t307 122 30

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