BUR.MISTRZ
GMIN} I MIASTA
Czcnvirmka-Leszczyny

Zarzqdzenie W9ff..tzo
Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny
z dnia

ll

wrze5nia 2020 r.

w sprawie ptzeznaczenia do zbycia udzial6w w

nieruchomoSciach gruntowych
poloionych
niezabudowanych
w Czemionce-Leszczynach (obrqb Dgbiefisko).

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 nieruchomoiciami (t.j. Dz.U. z2O2Or., poz.65 zp62n.

zm.), Uchwaty Nr Xllll148l19 Rady Miejskiej w Czenivionce-Leszczynach
z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyra2enia zgody na zbycie udzial6w

w nieruchomo6ciach gruntowych niezabudowanych w trybie bezpzetargowym na tzecz
innych wspoha/a6cicieli

zarz4dzam, co nastgpuje

:

s1
Przeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta Czerwionka

-

Leszczyny,

w trybie bezpzetargowym na tzecz innych wspohrvlaScicieli udzialy w nieruchomoSciach
wymienionych w wykazie stanowiqcym zatqcznik do niniejszego zarzqdzenia.

s2
1. \A&kaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomoSci popzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9 pzez okres 21 dni tj. od 11.09.2020 r. do 02.10.2020 t. oruz
stronach internetowych tutejszego Uzqdu:
zamieszczenie
www. bip.czenvionkaleszczyny.pl oraz www.czerwionka-leszczyny.pl.
lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomo5ci pzez
prasie lokalnej
zasiggu obejmujqcym co najmniej powiat,
ogloszenie
na terenie kt6rego polozone sq nieruchomo6ci -,,lnfopublikator.pl".

-

na

2.

w

o

s3

V$konanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu

lnfrastruktury

i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzgdu Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

I Mieste

Lsszczyny

niszewski
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BURMISTRZ
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('zerwronka- Leszcryny
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. 2%,1,
Zalqcznik do Zarzqdzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Gzenrionka-Leszczyny
z dnia 11,09,2020 r.

WYKAZ

nieruchomosci stanowiqcych wsp6lwlasno66 Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeznaGzonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
na rzecz innych wsp6lwlaScicieli

Lp

1

Polo2eni€
nieruchomogci
nr ksiggi wioczystej
2

1

Oznaczenle w9 katastru
nisruchomo6ci

Alk

Nr dzialki

3

4

1

3563/199

U2ytek

RV

Przeznaczenie
naeruchomosci w

dzialki
lhal

mlejscowym planie
zagospodarowanla

Opis nieruchomoSqi

Dz€strzgnn€oo
6

7

0.2212

Rl - Toreny upraw polowych

8

Spos6b
zagospodarowania
nieruchomosci

nieruchomoSci

I

10

Udzial

nieruchomosci

Cena netlo
Izl]

11

12

Forma oddania

iogrodniczych.

Nieruchomogci polo2one sq w Czerwionca- dojazd
prawnie nieuregulowany. Do dzlalki nr 3563/'199
prowadzi droga technologlczna poprowadzona
wzdlu2 autostrady A1. Dzialki nr 3563/199,
606/200, 1469/201 obsjmulq pas gruntu o dl. ok.
470 m i szer ok. 10-'16 m, Obszar ten jest
nisznacznie nachylony na p6lnoc. Ozialka nr
1471n01 polo2o a lost odrQbnio - ok. 2'10 m na
poludnie od pozostalych, obojmujo pas gruntu o
dl. ok. 86-90 m iszer ok. 12,5 m. Obszar ten jest
nieznacznie nachylony na poludnie.
Ni€ruchomosci nie posiadajq ursgulowanego
dostqpu do uzbrojenia - nsjbli2sze sieci sq
odlegle. a ich doprowedzoni€ musi nastqpic
pzez nieruchomogci o86b tzscich.

L$zczynach, na p6lnoc od ul. J6ionka

I

2

606/200

0.0450

CzerwionkaLeszczyny,
o. DQbiedsko
3

KW

Rl - Tsrsny

PUI

,|

14691201

RIVb

0,3590

upraw polowych

iogrodniczych.

-

Lokaln€ strefy
aktywno6ci gospodarc.zej,
Rl - Tereny upraw polowych

iogrodniczych,

GL I Y/00002528/3

KLlr2.ll-

Tersny ulic klasy
tokatnei.

Z-

,|

4

5

Cz€nvlonkaLoszcryny,
o. Dgbloisko
1

KW

GLlY/00't62440/1

1471t201

630/192

RIVb

RIVb

0,1049

0,2420

Tereny zieleni
lzolacyjnej,
PU'l - Lokalne strefy
aktywnogci gospodarczoj,
KL'l/2Jl- Tereny ulic klasy
lokalnei.

PUI

-

Lokalne sbefy
aktywnosci gospodarczej.

NieruchomosC polo2ona jest w CzerwionceLeszczynach, na p6lnoc od ul. J$ionka - dojazd
prawni€ nieuregulowany. Ozialka obejmuje pas
gruntu o dl. ok 150 m i 3zer ok. 15-17 m. Obszar
prawie plaski. Nisruchomoad ni€ posiada
uregulowanego dost9pu do uzbrojsnia
najbli2sze sieci sq odlegl6, I ich doprowadzgnie

-

musi nastqpid peez nieruchomosci os6b
trzeclch.

Nigruchomosci
obacnlg
u2ytkowane
rolniczo jako grunty
ome, poza
niewiolke czqgciq
dzialki nr 606/200,
kt6re pzeciQta jest

Sprzeda2
4t20

Dzialka ta jost

obecnie
!2ytkowana
rolnlczo lako grunt
omy,

udzial6w
w trybi€
bezprzetargowyn

88 000.00

Spz€da2
4t20

udzial6!w

w

trybie
bezprzetargowym

30.000.00

1.
2.

Spzeda2 nieruchomo6ci ujQtych w wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawe o podatku od towar6w i uslug (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.
106 z p62n. zm.).
Termin do zlo2enia wniosk6w pzez osoby, kt6rym przysluguje pierwszefistwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomosci w oparciu o pzepisy
art.34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz.U. z 2020 r.,poz.65zp62n. zm.) wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia
wywieszenia niniejszego wykazu tj. od 11 vrrzeinia 2020 t.

niszewskl

