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Czerwronxa-kszczyny
Zazqdzenie Nr&.l.tzo

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 11 wrzeSnia 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia udzial6w w nieruchomoSci gruntowej
niezabudowanej poloionej w Czerwionce-Leszczynach (obrqb Dqbiefsko).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22020 r. poz.713), art.35 ust. l i2oraz art.37 ust.2 pkt 9 z dnia
21 sierpnia 1997 r. ogospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz.U.22020r., poz.65 zp62n.
zm.), Uchwaly Nr ){J.[V26V2O Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 4 wrzeSnia 202O r. w sprawie wyra2enia zgody na zbycie udzial6w
w nieruchomoSci gruntowej niezabudowanej w trybie bezpzetargowym na zecz innych
wspohivtaScicieli

zar4dzam, co nastqpuje :

s1

Przeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
w trybie bezprzetargowym na zecz innych wspofulaScicieli udzialy w nieruchomoSci
g runtowej niezabudowanej polo2onej w Czerwionce-Leszczynach, o. Dgbiefisko,
obejmujqcq dzialkg o numeze ewidencyjnym 23 ark.7 o pow. 0,5025 ha, dla kt6rej Sqd
Rejonowy w Rybniku prowadzi l( / GLIY/0002036718 - zgodnie z wykazem stanowiqcym
zalqcznik do n in iejszego zarzqdzenia.

s2

1 . Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1 , zostaje podany do publicznej wiadomo5ci popzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
ul. Parkowa I przez okres 21 dni tj. od 11.09.2020 r. do 02.10.2O20 | oraz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzgdu:
www.bip.czerwionka-leszczyny.pl oraz www.czerwionka-leszczyny.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 polozone sq nieruchomo6ci - ,,lnfopublikator.pl".

s3

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Uzqdu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.

s4

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Burmistna Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 1'1.09.2020 r.

WYKAZ

nieruchomo6ci stanowiecej wsp6lwlasno66 Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na
rzecz innych wsp6lwla6cicieli

Lp
Poloranie

n ioruchomogci
nr ksiQgi wieczFtej

Oznaczenle wg katastru
nieruchomogci

Pzeznaczenie
nieruchomogci w

miejscowyn planle
zagospodarowania

przestrzon nego

Spos6b
zagospodaaowa nia

nieruchomosci

Udzial Forma oddania
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Cona n€tto
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Nr dzialki U2ytek

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Czerwionka -
L€szczyny,

o. OQbietuko

KW
GLrY/00020367/8

7 RIVb 0,5025

Z - Tereny zlelenl
izolacyJn6j,

PUI - Lokalno sfefy
akty,vnosci gGpoderczej,
KLlr2-ll - Tereny ulic klasy

lokalnej.

Nigruchomogc polo2ona jest w Cz6rwionce-
L$zeynach, na p6lnoc od ul. Kosynier6w -

dojazd drogq gminnq z kostki betonowei. Dzialka
obojmuje obszar o dl. ok. 143 m i szer ok 35 m.
Obszar plaski. Nieruchomogc posiada dostqp do

sieci uzbrojenia -w drodzs pzebiegaia siod
wodociqgowa i energii elektrycznej, za5 siea
gazowa dostepna jest ok 150 m na poludnie.

Dzialka t8 jest
obecnle

u2ytkowana
.olniczo jako 9runt

omy.
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Sprzeda2
udzial6w
w trybio

bezprzetargowyrn

218 000.00
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Opis nieruchomogci
nieruchomoSci

1 12

1. Spzeda2 nieruchomo5ci ujetych w wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w i uslug (t.j. Dz.U. 2O2O r. poz.
106 z p62n. zm.).

2. Termin do zlo2enia wniosk6w przez osoby, kt6rym pzysluguje pierwszefistwo w nabyciu pzedmiotowej nieruchomoSci w oparciu o przepisy

art.34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz.U. z 2020 r.,poz.65zp62n. zm.) wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia
wywieszenia niniejszego wykazu tj. od 11 wrzeinia 2020 r.
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