BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
Cxrwronka-lrszczyny
Bu

Zarzqdzenie Nr 26tzo
rmistrza Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny
z dnia 11 wrze6nia 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomo5ci gruntowych niezabudowanych
poloionych w Czerwionce-Leszczynach, obrqb Dqbieisko.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2O2O r. poz. 713), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia '1997 r. o gospodarce nieruchomo5ciami (t.j. Dz.U. z 2020, poz.65 z p62n.
zm.), Uchwaty Nr Xlll147/19 Rady Miejskiej w Czeruvionce-Leszczynach z dnia
22 listopada 2019 r. w sprawie wyra2enia zgody na zbycie nieruchomo6ci gruntowych
niezabudowanych

zarz4dzam, co nastqpuje

:

sl
Przeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
w trybie przetargu ograniczonego, nieruchomo6ci gruntowe niezabudowane polozone
w Czerwionce-Leszczynach (o. Dqbierisko) wymienione w wykazie stanowiqcym zalqcznik
d o ni n iejszego zarzqdzenia.

s2
1. Mrlkaz, o kt6rym mowa w $'1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci popzez

wywieszenie na tablicy ogloszei Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 11.09.2020 r. do 02.10.2020 r. oraz
stronach internetowych tutejszego Uzgdu:
zamieszczenie
www. bip.czenrionka-leszczyny.pl oraz www.czenruionka-leszczyny.pl.
2. lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomoSci pzez
prasie lokalnej
zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat,
ogloszenie
na terenie kt6rego polo2one sq nieruchomo6ci - ,lnfopublikator.pl".
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Vwkonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu

lnfrastrukury
i Gospodarki NieruchomoSciami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

Gmi
Czorwi

Wie

-/

fi,J

A

lrtrr

Missta

-L€s zccyny
iszewski

BURMISTRZ
GMINY I VIIASTA

('zerwionka-Lesz,czyny

zalqcznik do zarzqazenia ttr .i6$zo
Burmistrza Gmlny i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 11.09.2020 r.

VI'YKAZ
nieruchomosci stanowiecych wlasnos6 Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pzeznaczonych do zbycia w przetargu ograniczonym:

Ptzeznaczenle
Lp

1

Polo2€nie
nieruchomogci
nr ksiQgi wieczystej
2

Oznaczenle wg katastru
nigruchomogci

dzialki

Ark

Nr dzialki

U2ytek

3

4

5
RlVa

7

-

ha
1

162a1217

RIVb _
0.3325

0,8574

nieruchomoSci

Forma
oddanla
ni6ruchomogci

B

9

10

NieruchomosC polo2onS jest w CzeawioncaLoszczynach, na p6lnoc od ul. Jssionka - dojazd
prawni€ niouregulowany. Dzialka obejmuje pas gruntu
o dl. ok. 268 - 277 m i szer ok. 2&36 m. Obszar ten
jest nieznacznie nachylony na p6lnoc. NieruchomosC
nie posiada uregulowan6go dostqpu do uzbroj€nia
najblituzo siecisq odlegle,a ich doprowadzeni6 musi
na3tapi6 pzez nieruchomo$ci os6b tzecich.

Ozialka ta jest obecnie
u2ytkowena rolnlczo
lako grunt orny.

Spzoda2

Spos6b

zagospodarowania

Opis nieruchomosci

zagospodarowania
przgstrz€nn€oo

lhal

0,5249

,|

nieruchomo$ci
w mlejscowym planie

PU1 - Lokalne stret
aktywnogci go3podarczej,
Rl - Tereny upraw polowych

iogrodnlczych,

KL1/2.11

-

Ter€ny ulic klasy

lokaln6j.

ha

-

prawa
wlasnoSci

w

Cena netto

lzll
11

5'15 000.00

peetargu

ogranlczonym

Nisruchomo66 polo2ona jest w CzerwioncaLeszczynach, na p6lnoc od ul. Jesionka - dojazd

zl -Tereny zi6leni

-

2.

Cz€rwionka
Loszczyny,
o. Oebiotuko

izolacylnej,

1

3065/'t76

RlVa

0,3974

KLI/2.11

Tereny ulic klasy
lokalnej.

-

GLIY/00'1555r0/1

Z -Tereny
3.

1

3066/176

RlVa

0.3985

Rl -

zieleni

izoiacyjnej,
Ter€ny upraw polowych

iogrodniczych,
KLlr2Jl - Tsreny ulic klasy
lokalnej.

prawnie nieureguloweny. Dzialka ob€jmuje prGtokqtny
obszEr o dl. ok. 100 - 102 m i szer ok. 39 m. Obszar
tsn jest ni€znacznie nachylony na poludnie.
Nisruchomosd nie pGiada urogulowanego dostqpu do
uzbroj€nia - najbli2sze sieci odlegle sq o kllkadzi$iqt
metr6w, pzy czym ich doprowadzenie musi nastqpid
pnsz ni€ruchomogci o36b tzecich.

-

Ni6ruchomo36 polo2ona josl w Czerwionco
- dojEzd
prewnio nisuregulowany. DziElka obgjmuje ob8zar
kszteltom zbli2ony do lit€ry ,,1'o dl. ok. 48 172 m i
sz6r. ok. 17 -39 m. Obsza.len jest ni€znacznl€
nachylony na p6lfloc. Nisruchomosc nie posiada
uregulowanego doetepu do uzbrojenia - najbliSze
sk'ci odlegto se o kllkadzieslqt metr6w, ptzy czym ich
doprowadzenie musi nastqpic pzez nieruchomogci
os6b trzecich.

L$zczynach, na p6lnoc od ul. Jesionka

-

Dzialka ta jest obecnie
u2ytkowana rolniczo
iako grunt orny.

Spzeda2
prawa
wlasnoSci

239 000.00

w pzetargu
ograniczonym

Ozialke obecnie
u2ylkowana rolniczo
Jako grunt orny.

Sprzeda2
prawa
wlasnogci

w pzeb.gu
ograniczonym

240 000,00

4.

1

3067/176

RlVa

0.3956

Rl -

Tersny upraw polowyci
i ogrodnlczych.

Nieruchomo$C polo2ona jest w Cz€rwionceLeszczynach, na p6lnoc od ul. Jesionka - dojazd
prawnie nieuregulowany. Dzialka obejmuje obszar
ksztaftom zbli2ony do litery .L' o dl. ok. 71-83 m i sze.
ok. 42-71 m. Obszar ton j€st nachylony na p6lnoc.
Nieruchomosc nie posiada urogulowanego dostepu do
uzbroienia - najbli2sze sieci odlegle sa o ponad 100 m
przy czym ich doprowadzenie musi nastapid pzoz
nieruchomo6ci os6b tzecich.

Ozialka obecnie
u2ytkowana rolniczo
jako grunt orny.

Spzada2
prawa

238 000.00

urasnogci
w ptzetargu
ogaanlczonym

-

5

CzerwionkaLeszczyny,
o. Dgbierlsko.

1

2502t224

RIVb

0,2515

PUI - Lokalne strefy
aktywnoSci gospodarczej

GLlY/00160874/8

Nieruchomosc polo2ona jestw Czerwionc€
Leszczynach, na p6lnoc od ul. Srodkowaj - doiazd
prawnie nieuregulowany. Ozialka obejmuje pas gruntu
o dlugo3ciok. 1/t4 m i szer. ok. 17-'18 m. Obszar ten
jest nieznacznie nachylony na poludnie. Nieruchomosc
ni6 posiada dostqpu do uzbrojenia - sieC
wodociqgowa, energii elsktrycznej odlegl€ sq o ok. 250
m, pzy czym ich doprowadzenie musi nastqpic pzez
nieruchomodci os6b tzecich.

Ozialka obecnie

u2ylkowana rolniczo
lako grunt orny.

Sprzeda2
prawa

151 000,00

w{ssnosci
w pzotargu
ograniczonym

-

-

6

Czerwionka
Leszczyny,
o. Oqbietuko

KW

GLlY/00091887l/

1.

2.

Zl
1

761t170

RlVa

0,4540

-

Tereny zieleni
izolacyJnsl,

Rl -

Tereny upraw polowych

l€rodnlczych.

Nieruchomosd polo2ona jest w Czerwionce
Legzczynach, na p6lnoc od ul. Jesionka - dojazd
prawnie nieuregulowany. Dzialka obejmuje wqski pas
gruntu o dl. ok. 367-372 i szor. ok. 9-12 m. Obszsr ten
jest nieznacznie nachylony na p6lnoc. Nieruchomo6C
nie pGiada uregulowanego dostQpu do uzbroisnia
najbli2sze sieci odlegle sq o kilkadziesiqt melr6w, pzy
czym ich doprowadzenie musi nastapic przez
nleruchomogci os6b trzecich.

-

Dzialka obecnie

Spzede2

u2ytkowans rolniczo
lako grunt orny.

wlasno3ci

prawa

w pzetargu
ogranlczonyrn

Spzeda2 nieruchomo6ci ujqtych w wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w i uslug (t.j. Dz.U.2020 r. poz.
'106 z p62n. zm.).
Termin do zlozenia wniosk6w przez osoby, kt6rym przysluguje pienivszefistwo w nabyciu pzedmiotowej nieruchomosci w oparciu o pzepisy
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z p62n. zm.\ wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia
wywieszenia niniejszego wykazu tj. od 11 wrzeSnia 2020 r.
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273 000.00

