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Bu rmistrza Gminy i Miasta Gzenrionka-Leszczyny

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzieriawq gminnej nieruchomo6ci
gruntowej 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 2020 r., poz.713), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (t.j. Dz. U.22020 r., poz. 65 z p62n. zm.l
oraz Uchwaly Nr XXV/283/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
30 pa2dziernika 2020 r. w sprawie wyra2enia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzier2awy z dotychczasowym dzierzawca oaz wyra2enia zgody na odstqpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy

zatz4dzam, co nastgpuje :

sl
Przeznaczam do oddania w dzier2awe z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta
Czena/onka-Leszczyny w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony,
nieruchomoSd gruntowq o powierzchni 5989 m2, oznaczonq jako dzialka o numerze
ewidencyjnym 618n1, polo2onq w obrgbie Czuch6w, dla kt6re1 Sqd Rejonowy
wRybniku prowadzi ksiqgq wieczystq nr GLIY/0002992210, z przeznaczeniem na
cele rolne - zgodnie z wykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zazqdzenia.

s2

1. Vl/ykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomoSci poprzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-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.czerwionka-leszczyny.pl.

2. lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomoSci pzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na
terenie kt6rego polozona jest nieruchomo66 -,,lnfopublikator.pl".
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\A/ykonanie Zazqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

I stra

Cze
Gmi i MiastE

a-Lqszczlny

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

wi nrszeurskl

@



BURMISTRZ
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.'zerw rrmka-LeszczYnY

zalqcznik do zazqozenia ur l{.9.620
Burmistrza Gminy i Mlasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 9 listopada2020 t.

gminnej nieruchomoSci gruntowej ptzeznaczonej do oddania w dzierzawq na rzecz dotychczasowego dzierzawcy w trybie bezprzetargowym.

Lp
Polo2enie

nieruchomosd
nr ksiegi wieczystej

Oznaczenie wg katastru
nieruchomoSci

dzialki
w [m1

Pow, gruntu
pEa6znaczona

do oddania
w dzier2awQ

w {m'l

Przeznaczgnle
niaruchomosci

w miejscowym planie
zagospodarowania

pz€stzennego

Opis
nieruchomoSci

Spos6b
zagospodarowania

nieruchomoSci

VWsokosd
rocznogo
czynszu

Termln
wnoszonia

oplat
Zasada aktualizacji oplaty

Ark U2ytek Nr dzialki

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

1

Gmlna I Mlasto
Czerwionka-
Le3zczyry,

obreb Czuch6r'v
GLlY/00029922y0

6 618171 5989 5989

dzialka polo2ona
czqgciowo w tsranach

upraw polowych
i ogrodnlczych,

o symbolu planu Rl.
w ter€nach

ml€6zkaniowo-
uslugowych o synbolu
planu M2, w terenach

dr6g i ullc powiatowych
i gminnych o snbolu

planu KO

nieruchom056
nleza budowana

polo2ona na
pleskim terenie,

rejon
ul. Topolowej

z przeznaczeni€m
na cele aolne

bezpzetiargowe
zawarc.ie umowy

dziedawy na
czas

nleoznaczony

179.67 zl -
kwota zwolniona
z poda*u VAT
na podstawie

S3ust. l pkt2
Rozpozedzenia

Ministra
Finans6w z dnia

20.12.2013 t.

czynsz roczny
platny do
31 marca

ka2dego roku

oplata bgdzie waloryzowana
nis czQ3ciej ni2 raz w roku

kalendazowym
o cal,oroczny wskarnik cen

towar6w i usfug
konsumpcyjnych
za poptz€dni rok

kalendezowy. \rvlna jmujqcy
zastrzega sobie prawo

do podwy2szgnia czynszu
na podstawie Zarzqdzenia
Burmistrza Gminy I Mlasta

Czerwionka-Leszczyny

UWAGA: Szczeg6lowe warunki oddania w dzier2awQ okreSlone zostanq w umowie.
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