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z dnia 10 czenirca 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w uiyczenie czq56 nieruchomoSci
gruntowej, poloionej w Czerurionce-Leszczynach w obrqbie Czuch6w
i Czerwionka na rizecz gminnej jednostki organizacyjnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 zp62n. zm.), w zwiqzku z arl. 18 oraz art. 35
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami
(t.j. Dz. U. 22020 r., poz.65 zp62n. zm.)

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Przeznaczam do oddania w uzyczenie z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta
Czenruionka-Leszczyny na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej, na czas
nieoznaczony, czg56 nieruchomoSci gruntowej polo2onej w obrqbie Czuch6w
i Czerwionka, w zakresie dzialki nr 1493n9 o pow. 1931 m2, dzialki nr 14951197
opow 26 m'otaz dziatki nr 28791200 o pow. 1315 m2, dla kt6rej Sqd Rejonowy
w Rybniku prowadzi ksiggg wieczystq nr GLIY/0012459815, z pzeznaczeniem na
realizacjq zada6 statutowych jednostki - zgodnie z wykazem stanowiqcym zalqcznik
do ni niejszego Zarzqdzenia.
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Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci poptzez
wywieszenie na tablicy ogloszei Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
- ul. Parkowa9 przez okres 21 dni tj. od 10.06.2020 t. do01.07.2020 t.

otaz zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzqdu:
www.bip.czenruionka-leszczyny.pl i www.czerwionka-leszczyny.pl.
lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomo6ci pzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na
terenie kt6rego polozona jest nieruchomo66-,,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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Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-l,eslczymy

zal4cznik do zarzqdzenia nr9.hzo
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 10.06.2020 r.

VIIYKAZ

nieruchomo6ci gruntowej przeznaczonej w czeSci do oddania w uiyczenie, polo2onei w Czerwionce-Leszczynach, obrqb Czuch6w
i Czerwionka, na rizecz gminnej jednostki organizacyjnej

L.p
Polo2enie nieruchomosci

nr ksiQgi wieczystej

Oznaczenie wg katastru
nieruchomoSci dziaki

Pow. gruntu Pzeznaczenie nieruchomosci
w miejscowym planie

zagospodarowania przestzennego
Opis nieruchomoSci Forma oddania

nieruchomoscr
przeznaczona do oddania

w uzyczenie w m2
nieruchomoSci

Nr dzialki Uzytek

1 2 3 4 5 6 7 8 I '10 11

1

Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny,

obreb Czuch6w
GL'tY/00124598/5

6 1493179 Lz, Bi 1931 1931

dzialka polo2ona czQsciowo w terenach
zabudowy mieszkaniow6j wielorodzinnej
o symbolu planu Bl4.lvfw,lerenach dr6g

publicznych klasy lokalnq
o symbolu planu 7.KDL

nieruchomoSC
zabudowana, polozona na
terenie plaskim, dojazd od

ul. Kopalnianej

z ptzeznaczeniefi na
realizacje zadan

statutowych jednostki

zawaroe umowy
u2yczenia na czas

nieoznaczony
6 14951197 B 26 26

dzialka polozona w terenach zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu

planu 814.IIW

nieruchomoSc
niezabudowana, polo2ona
na terenie plaskim, dojazd

od ul. Kopalnianej

Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny,

obrQb Czerwionka
GL'tY/00'124598y5

1 2A791206 Bp 13'15 1315
dzialka polo2ona w terenach zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu

planu B14.lv'W

nieruchomo6d
niezabudowana, polo2ona
na terenie plaskim, dojazd

od ul. Kopalnianej

UWAGA: Szczeg6lowe warunki oddania w u2yczenie okre6lone zostanq w umowie.
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