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Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem
przynaleinym oraz udzialem w nieruchomo5ci wsp6lnej, na rzecz obecnego
najemcy

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 i arl. 37 ust. 2 pkt 1

w zwiqzku z ar7. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoSciami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z p62n. zm.) oraz uchwaly
Nr XLVI/552/10 Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie okreSlenia zasad spzeda2y oraz warunk6w udzielania i wysokosci stawek
procentowych bonifikaty pzy spzedazy lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych,
stanowiqcych wlasno6c Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. St. z2O1O r.

Nr 102 poz. 1656 z p62n. zm.)

zarz4dzam, co nastgpuje :

sl
Pzeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
w trybie bezpzetargowym na rzecz obecnego najemcy lokal mieszkalny wraz
z pomieszczeniem przynaleznym oraz udziabm w nieruchomoSci wsp6lnej - zgodnie
z wykazem stanowiqcym zaQcznik do niniejszego Zarz4dzenia.
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1. \Afkaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci popzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Uzqdu Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny -
ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 09.'11.2020 r. do 30.11.2020 r. otaz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Uzqdu: www.bip.czerwionka-
leszczyny.pl i www.czemionka{eszczyny.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 polo2ona jest nieruchomo66 - "lnfopublikator.pl".
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\A&konanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania
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Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr qqq n0
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka - Leszczyny
z dnia 9 listopada 2020 r.
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1. Sprzeda2 lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem pzynale2nym wraz z udzialem w nieruchomo5ci wsp6lnej objgtego niniejszym wykazem
podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w i uslug (VAT) (t.j. Dz. U. z 2O2O r. poz. 106 z p62n. zm.).
2. Cene lokalu wynikajqcA z operatu szacunkowego pomniejsza siQ o przyznanq nabywcy bonifikatq na podstawie Uchwaty Nr XLVI/552/10 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie okreSlenia zasad sprzedazy otaz warunk6w udzielania i wysokoSci stawek
procentowych bonifikaty pzy sprzedairy lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych, stanowiqcych wlasnoS6 Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Sl. 22010 r. Nr 102 poz. 1656 z p62n. zm.).
3. Termin do zlo2enia wniosk6w przez osoby, kt6rym przysluguje pierwszerlstwo w nabyciu uwzglednionego w niniejszym wykazie lokalu
mieszkalnego w oparciu o pzepisy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 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 9.11.2020 r.
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q Weslaw JaniszewskiI

lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynale2nym oraz udzialem w nieruchomo6ci wsp6lnej, kt6ry stanowi wlasno56 Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny, przeznaczonego do zbycia na tzecz obecnego najemcy

nr ksiQgi wioczy8tei Ark. Nr dzialki

Lokal mieszkalny przy ul. Mickiewicza 3/ll/l
w CzeMionce-Leszczynach, po.lo2ony na
parteze, w sklad kt6rego wchodzq: pok6j,

kuchnia, pzedpok6j i lazienka o hcznej pow.
ua kowej47,59 m'?. Do lokalu przynale2y

piwnica nr 3/ll/1 o pow. t1,51 m'?.
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