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Bu rmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

w sprawie przeznaczenia do oddania w uiyczenie czqSci nieruchomoSci
gruntowej niezabudowanej, poloionei w Czeruionce-Leszczynach w obrqbie
Ksiqienice na ?zecz gminnei jednostki organizacyjnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ph 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w zwiqzku z atl. 18 otaz art. 35 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo3ciami
(t.j. Dz. U. z 2O2O r., poz. 65 z p62n. zm.)

sl
Przeznaczam do oddania w uZyczenie z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej, na czas
nieoznaczony, czq56 niezabudowanej nieruchomo6ci gruntowej polo2onej w obrgbie
Ksiq2enice, w zakresie dzialki nr 230 o pow. 1890 m'?, dla kt6rej Sqd Rejonowy
wRybniku prowadzi ksiqgq wieczystq nr GL1Y/00168513/6, z pzeznaczeniem na
realizacjq zadari statutowych jednostki - zgodnie z wykazem stanowiEcym zalqcznik
do niniejszego Zarzqdzenia.

1. lArlkaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomoSci popzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
- ul.Parkowa9 przez okres 21 dni tj. od09.11.2020r. do3O.11.2O2Or. oraz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Uzqdu:
www.bip.czenivionkaleszczyny.pl i wwwczenrvionka-leszczyny.pl.

2. lnformac.iq o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomo6ci pzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na
terenie k6rego polo2ona jest nieruchomoS6 - "lnfopublikator.pl".

s3

Wykonanie Zarz4dzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BI.IRMISTRZ
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f 'z€rwionb-Lrsaczyny

zalecznik do zatzedzania nr !9.1rzo
Burmiatrza Gminy I Mlaata Czerwionka-Leszczyny
z dnia 9 listopada2020 r.

cze$ci nieruchomo6ci gruntowej niezabudowanel przeznaczonej do oddania w uiyczenie, poloionei w Czerwionce-Leszczynach,
obreb Ksieienice, na tzecz gminnei jednostki organizacyinei

L.p.
Polo2gnie nieruchomogci

nr ksieoi wieczystej

Oznaczeni6 wg katasuu
nieruchomolci dzislki

Pow. g.untu
przeznaczona do oddania

w u2yczenle w m'

Przeznaczenie nieruchomosci
w mleiscowym planie

zagospodarowanla przestrzonnego
Opis nieruchomo6ci

Spos6b zagospodarowania
nieruchomoSci

Forma oddania
nieruchomosci

Nr dzialki U2ytek

1 2 3 4 5 6 7 I I 't0 11

1

Gmlna i Miasto
Czerwionka-Leszczyny,

obrgb Ksiq2€nic€
GL I Y/001 685'l 3y6

1 230 '1890

dzialka polo2ona czQgciowo w teEnech
sportu i rokroacjlz budowlaml

i uzadzgniami spoltowo-rekreacyjnymi
o symbolu planu F2US2 iF'1US2,

t€rsnach zieloni uzqdzonej o symbolu
Planu F'1ZP

z peeznaczenaom na
realizacje zadad

statutowych jednostki

zawarcie umowy
u2yczsnia na czas

nieoznaczony

UWAGA: Szczeg6lowe warunki oddania w u2yczenie okre6lone zostanq w umowae.
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