
Zarzqdzenie *3hen|
Burm istrza Gmi ny i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 8 wrze5nia 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem czqsci gminnej nieruchomosci
gruntowej na tzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia g marca .19g0 
r. o samozqdzie

gminnym (t.j. Dz. U.22020 r., poz.713), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (t.j. Dz. U.z2O2O r., poz.65 zp62n.zm.)
oraz Uchwaly Nr XXlll/266/20 Rady Miejskiej w czenrvionce-Leszczynach z dnia
04.09.2020 r. w sprawie wyra2enia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcq oraz wrazenia zgody na odstqpienie od pzetargowego
trybu zawarcia umowy

zarzqdzam, co nasepuje :

s1

Pzeznae'zam do oddania w najem z zasobu nieruchomosci Gminy i Miasta
czena/onka-Leszczyny w trybie bezprzetargowym na czas nieokreSlony, czqsc
nieruchomosci gruntowej o powierzchni 3 m2, dzialki oznaczonej numerem'3410ig6
9 go1v.-513_m'z, pob2onej w obrqbie Leszczyny pzy ul. Ksiqdza Adolfa pojdy, dla
h6rej sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi ksiggg wieizystq numer GLly/0otssszaa
z ptzeznaczeniem na usytuowanie tablicy reklamowej o powierzchni 3 m x 2 m _

zgodnie z wykazem stanowiqcym zalqcznikdo niniejszego Zarzqdzenia.

s2

1. Wykaz, o kt6rym mowa w g 1, zostaje podany do publicznej wiadomoSci poprzez
wyivieszenie na tablicy ogloszeri uzqdu Gminy i Miasta cieruvionka-Le szczyny
- ul. Parkowa g pzez okres 21 dni tj. od 08.09.2020 r. do 29.0g.2020 r.oraz zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Uzqdu:
www.bip.czeruvionka-leszczyny.pl i www.czeruvionkaleszczyny.pl.

2' lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicinii wiadomosci pzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na
terenie h6rego polro2ona jest nieruchomo56 -,,lnfopublikator.pl,,.

s3

lAfkonanie ._zarzqdzenia powiezam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomosciami urzgdu Gminy i Miasta czenarionka-Leszczyny.

s4
Zaz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik do Zarzq Ozen i a N r J6.ll20
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 08.09.2020 r.

WYKAZ

gminnej nieruchomoSci gruntowej pzeznaczonq do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym.
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UWAGA: Szczeg6lowe warunki oddania w najem okreslone zostanq w umowie.
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