
Zarzqdzenie I r .1.9 5..lzo
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzieriawq nieruchomo5ci gruntowych
bqdqcych w gminnym zasobie nieruchomo5ci na rzecz dotychczasowego
dzieriawcy w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 202O r., poz. 713), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomo5ciami (t.j. Dz. U. z2O2O r., poz. 65 z p62n. zm.)
oraz Uchwaly Nr XXV/284I20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
30 pa2dziernika 2020 r. w sprawie wyra2enia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzier2awy z dotychczasowym dzier2awc4 oez wyrazenia zgody na odstqpienie od
pzetargowego trybu zawarcia umowy

zarzqdzam, co nastgpuje :

Pzeznaczam do oddania w dzier2awg z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta
Czenadonka-Leszczyny w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony,
nieruchomo6ci gruntowe poto2one w obrqbie Dqbieisko, zapisane w ksiqgach
wieczystych o numerach GL1Y/00107556/4 i GLIY/0000404216, a tak2e czgSd
nieruchomo6ci gruntowych polozonych w obrgbie Dqbiehsko, dla kt6rych Sqd
Rejonowy w Rybniku prowadzi ksiqgi wieczyste o numerach GLIY/00108149/5
iGLIY/001191 5714 oraz czq56 nieruchomo6ci gruntowej polo2onej w obrgbie
Czuch6w, zapisanej w ksiqdze wieczystej numer GLIY/00130789/6,
z przeznaczeniem na cele rolne - zgodnie z wykazem stanowiqcym zalqcznik
do n iniejszego Zazqdzenia.

s2

1. \A[kaz, o kt6rym mowa w $ ',l, zostaje podany do publicznej wiadomoSci popzez
wyrvieszenie na tablicy ogloszefi Uzqdu Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny

- ul. Parkowa 9 pzez okres 21 dni tj. od 09.'11.2020 r. do 30.11.2020 r.

otaz zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Uzqdu:
wwwbip.czenrionka-leszczyny.pl i www.czeruionkaleszczyny.pl.

2. lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomoSci pzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiggu obejmujqcym co najmniej powiat, na
terenie kt6rego polo2one sq nieruchomoSci - ,,lnfopublikator.pl'.
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Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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zalecznlk do zarzeazenia rur kgr5zo
Burmlstrza Gminy I Mlasta Czen vlonka-L€szczyny
z dnia 9 listopada2020 r.

WYKAZ

nieruchomo$ci gruntowych bqdqcych w gminnym zasobie nieruchomoSci ptzeznaczonych do oddania w dzier2awq na necz dotychczasowego
dzier2awcy w trybie bezpzetargowym.

Lp

Pololenie
nieruchomo6ci

nr ksiqgi wieczystei,
forma wladania

Oznacz€nl€ wg katastru
nieruchomogci

dzialki
w [m1

Pow. gruntu
ptzeznaaona

do oddania
w dziodaw?

w [m1

Pz€znaczenla
nlgruchomogci

w mleiscowym planio
zagospodarowanla

pzestrzennego

Opls
nieruchorno3ci

Spos6b
zagospodarowania

nieruchomoSci

Forma oddania
nieruchomoSci

vtJysokosc
roczne9o
czylrszu

Termin
wnoszenla

optat
Zasada aktualizaqi oplaty

Urytek Nr dzialki

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12 13 14

1

Gmlna I Mlasto
Czerwlonka-
L$zczyny,

obrqb Dqbie^eko
GL't Y/0010755d4.

wlasnoaC

1 't 104/46 621 621

dzialka polo2ona
w terenach upraw

polowych i ogrcdnlczych,
o syrnbolu planu R1

z pzeznaczeniefi
na cels rolne

bezpzetargowe
zawarcie umowy

dzierta$ry na
czas

nieoznaczony

1'131 ,57 zl -
kwola a /olniona
z podat(u VAT

na podstawie S 3
ust, 1 pkt 2

Rozpozqdzenia
Mlnistra

Finans6w z dnia
20.12.20131.

czynsz roczny
platny do
31 marca

ka2dego roku

oplata bedzis walorFowana
nie czeScioj ni2 raz w roku

kalendazowym
o caloroczny wska2nik con

towar6w i uslug
konsumpcyjnych
za popzedni rgk

kalendszof,y. \rrynajmujqcy
zastrzoga sobl6 prawo

do pods,yhzenia czynszu
na podstawie Zarzadzenia
Burmlstrza Gmlny I Mlasta

Czerwionka-Leszczyny

1 't453 1453

3 1 1603/46 3365 3365

4 1 RV 1604t22 1175 1175

dzialka polo2ona
w torenach upraw

polowych I ogrodniczych,
o symbolach planu

R1 iR

Gmlna I lrlasto
Czerwlonka-
Leszczyny,

obeb Dqbiensko
GL1 Y/000040426,

udasnoSC

1 1605/46 3529

dzialka polo2ona
w tgrgnach uplaw

polowych I ogrodnlczych,
o symbolu planu R'l nieruchomo6d

niezabudowana
polg2ona na

plaskim torBni6,
rejon

ul. Koltqtejs
6 1 1606t22 1220 1220

dzialka polo2ona
w terenach upraw

polowych i ogodnlczych,
o symbolach planu

Rl iR

nieruchomoSC
niezabudowana

polo2ona na
plaskim torsnig,

rejon
ul. Kolqtaja

2 't 't 05/46

RV

5



7

Gmina i Miasto
Czerwlonka-
Leszczyny,

obrqb Debieisko
GLrY/00108149/5

wlasnoCC

1 RV 3923t264 4432 4307

dzialk8 poio2ona
cze3ciowo w t6renie

ciqgu pieazo-iezdnego.
o symbolach planu
DgO.KPJ I O96.KPJ,
w torenle zabudowy

ml€g*anion oj
jodno.odzinnej,
o symbolu planu

Ol04.MN, w terenie
dr6g nEwnqtznych,
o symbolach planu

D84.KDW tO109.KDW

nieruchomoSC
niezabudowana

polo2ona na
plaskim lerenie,
rsjon ul. Kalu2y

B 1 1599t21 4928

dzi.lka polo2ona
w terenach upraw

polowych i ogrodniczych,
o symbolu planu R'l

nieruchomosC
niezabudowana

polo2ona na
plaskim telenie,

rejon
ul. Ko{etaja

1 RV 1600/21 60 60

10 1 RV 1601/46 18 18

11
,l RV '1602122 24 24

12

Gmlna I Mlasto
Czerwionka-
Loazczyny.

obrQb DQbierlsko
GLlY/001'19157/4.

u2ytkowani6
wioczyst€

,| N,
Ltv 2801t23a 4897 4897

dzialka polo2ona
w terenle zabudowy

mleszkan iowej
jednorodzinnej,

o symbolu planu E3.MN

nieruchomoSd
niezabudowana

polo2ona na
plaskim terenie,

rejon ulic
Markwioka

i Przemyslowej

13

Gmlna I Mlasto
C26rwlonka-
Leszczyny,

obr?b Czucholr,
GL I Y/001 307896.

uadlowani€
wieczySt€

I
dr

2031t439 6700 6700
dzialka polo2ona

czQgciowo w t€renach
obi€kt6w produkcyjnych,
sklad6w i magazyn6w,

o symboiach planu C6P
I CsP, w tsr€nle drogi

publicznoj klasy
,dojazdowa' o symbolu

planu C'IKDO oraz
w t6renie drogi

w?wngtzngj, o symbolu
planu CsKDW

ni€ruchomodC
niezabudowana

polo2ona na
plaskam terenie,

rejon
ul. Slonecznej

RIVb,
RV

4928



14 1

PsV
dr,
|2

2029t439 1294 1294

dzialka polo2ona
czQsciowo w terenach

obi€kt6w produkcyinych,
sklad6\ , i magazyn6w.
o symbolu planu CsP,

w t€renie drogi
publlcznej klasy

,dojazdowa" o symbolu
planu ClKDO oraz

w terenie drogl
wewnqtznej, o symbolu

planu C5KDW

15
1 dr 22471439 222 222

dzialka polo2ona
czqgciowo w terenach

obiekt6w produkcyjnych,
eklad6w i magazyn6w,
o symbolu planu CsB

w torenie drogi
publicznej klasy

"dojazdowa" o syrbolu
planu ClKDD

16 1 lz 2244t439 1016 '1016

dzialka poltc2ons
cze3ciorro w terenach

oblekt6w produkcYnych,
skledow i maoazyn6w
o symbolu planu C4B

w tor€nis drogl
publicznej klasy

"doiazdowa' 
o sytnbolu

planu CIKDD

17 1 Tr 852 452

dzialka polo2ona
w terenie obiskt6w

produkcyjnych, sklad6w
i magazyn6w o symbolu

planu C4P

1B I Tr 20251439 '1053

19 1 Tr 2027 t439 985 985

UWAGA: Szczeg6lowe warunki oddania w dzier2awq okreSlone zostanq w umowie Gm 'i Miasta
a-LeszcaynyCzerwi
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