
z dnia 8 grudnia 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia 1/8 udzialu w prawie wlasnoSci nieruchomo6ci
gruntowej zabudowanej, poloionej w Czersionce-Leszczynach, obr. Dqbierisko.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pk 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22020 r. poz.713 z p62n. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt
9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz.U.
z2O2O, poz. 1990), Uchwaly Nr lll/36/14 Rady Miejskiej w Czeruvionce-Leszczynach z dnia
18 grudnia 2014 r. w sprawie wyra2enia zgody na spzeda2 1/8 udzialu w prawie
wlasno6ci nieruchomoSci gruntowej zabudowanej polo2onej w Czenrvionce-Leszczynach,
obrgb Dqbieflsko
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Pz.eznaczam do zbycia z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
w trybie bezprzetargowym na tzecz innych wsp6hrtaScicieli 1/8 udzialu w prawie wlasno6ci
nieruchomoSci zabudowanej polozonej w Czenrionce-Leszczynach, obr. Dgbieisko,
obejmujqcq dzialkq o numeze ewidencyjnym 31321186 o pow. 0,0536 ha, dla kt6rej Sqd
Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GLlY/00106619/7 - zgodnie z wykazem stanowiqcym
zalqcznik do ni n iejszego zarzqdzenia.
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\Afikonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Zarzqdzenie tt 15.69.lZO

Burmistrza Gminy i Miasta Gzenrionka-Leszczyny

zarz4dzam, co nastqpuje :
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1. llrVkaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomoSci popzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy i Miasta Czenadonka-Leszczyny

- ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni, tj. od 08.12.2020 r. do 29.12.2020 | oraz
zamieszczenie na stronach intemetowych tutejszego Uzqdu: wwwbip.czeruionka-
leszczyny. pl oraz www.czerwionka-leszczyny.pl.

2. lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomo6ci przez
og{oszenie w prasie lokalnej o zasiggu obejmujqcym co najmniej powiat,
na terenie kt6rego polozona jest nieruchomo56 -,lnfopublikator.pl".

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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zalecznik do Zarzqdzenia t* 1Gfr.laD
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia O8.12.202O r.

WYKAZ

nieruchomo3ci stanowiqcej wsp6lwlasnoS6 Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na
rzecz innych wsp6lwla6cicieli

Lp
Polo2enie

nieruchomosci
nr ksiegi wieczyslei

Oznaczenie wg katastru
nieruchomoacl

dzialki
lhal

Przeznaczeni6
nieruchomoSciw

mi€jscowym planie
zagospodarowania

przesFzennego

Spos6b
zagospodarowania

ni6ruchomosci

Udzial

niaruchomosci

Forma oddania
nieruchomosci

Nr dzialki U2ytek

1 2 4 6 7 8 I 11 12

1 3132t186 B 0,0536
Kllr2-ll - Tersny ullc klasy

lokalnoj,
lrl2 - T6reny

mioszkaniowo-uslugows.

Nioruchomos6 obejmuja obszar kaztaltem
zbli2ony do pro3tokqta o dl. ok 24 m pzy szer.

ok. 22 m. Obszer ten jest plaski. Budynok
zajmuje centrelnq c:qSC dzialki. Obszer vzdtut

zachodniej dzialki zajety jost pod droge
rr.ewnQtznq, czqs6 wschodnia czeSciorvo jsst

wy$o2ona kostkq betono\fq, E czQgciowe
pozoslajo zi8lona. Nieruchomogd jeEt

czQsciowo ogrodzona. Ozialka pGiada dostqp
do si6ci uzbrojenia - do budynku

doprowadzono 3i6C energotycznq oraz
wodociqgowq.

Dzielke zabudowana
jost

dwukondygnacyjnym
budynkiem

mleszlalnym
jednorodzinnym o pow

uzytkou/ej 170,15 m'?

Budyn6k wymaga
kapltaln690 .emontu.

't /8

Spzeda2
udzial6w
w tryble

bezpzetargowym

17 000,00
zl

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA''zcrwronka-Leszczyn.l

Opis nieruchomoSci
Cena
netlo

lzll
Ark

3 10

1

Czerwionka -
Loszczyny,

obr. Debi€fisko

KW
GLlY/00106619/7

1. Spzeda2 nieruchomoSci ujetej w wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w i uslug (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 106
z p62n. zm.).

2. Termin do zlo2enia wniosk6w pzez osoby, K6rym przysluguje pieruvszehstwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomo6ci w oparciu o pzepisy
art. 34 ust. 1 pkl 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia wywieszenia
nini€jszego wykazu tj. od 8 grudnia 2020 r.
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