
Zarzqdzenie Nr 610l20
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia 30 grudnia 2O2O r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym(t.j. Dz.U.z2020r.,poz.713zp62n.zm.),art.35ust. 1i2ian.37ust.2pktl
w zwiqzku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo6ciami (t.j. Dz. U. z 2O2O r., poz. 1990) oraz uchwaly Nr XLVI/552/10 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26lutego 2010 r. w sprawie okre6lenia zasad
sprzedazy oraz warunk6w udzielania i wysoko6ci stawek procentowych bonifikaty przy
sprzeda2y lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych, stanowiqcych wlasno6i Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz.Urz. Wq St z2O1O r. Nr 102 poz. 1656 z p62n. zm.)

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1

Pzeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
w trybie bezpzetargowym na tzecz obecnych najemc6w lokale mieszkalne wraz
z pomieszczeniami pzynale2nymi oraz udzialem w nieruchomoSci wsp6lnej - zgodnie
z vtykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2

1. Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomoSci poptzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Uzgdu Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny -
ul. Parkowa I grzez okres 21 dni tj. od 30.12.2020 r. do 20.0'1.2021 r. oraz
zamieszczenie na stronach intemetowych tutejszego Urzqdu: www.bip.czeruvionka-
leszczyny.pl i www.czenrvionka{eszczyny.pl.

2. lnformacje o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomoSci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polo2one sq nieruchomo5ci -,lnfopublikator.pl'.

s3

\Afikonanie Zarzqdzenia powiezam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami
przynale2nymi oraz udzialem w nieruchomo5ca wsp6lnej, na lzecz obecnych
najemc6w
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Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 6lcl2o
Burmistrza Gminy i Miaeta Czerwionka - Leszczyny
z dnia 30 grudnia 2020 r,

WYKAZ

lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami pzynale2nymi oraz udzialem w nieruchomo6ci wsp6lnej, kt6re stanowiq w{asnoS6 Gminy i Miasta
Czeruvionka - Leszczyny, pzeznaczonych do zbycia na tzecz obecnych najemc6w

Lp Polorenie
nieruchom06ci

nr ksiegl wieczystoj

OplB lokalu mle8zkalnogo Udzial Tytul
zbtvvane

-go
pmwa

272t10000

409/10000 wlasnoSC

Przsznac:enio zgodnle
z mla.lscowtm planem

zagospodarowanla przostrzannsgo
oraz 8poa6b zagospodarowanla

Cena

10

Pow.
dzialki

Ark Nr dzialki

1 3 5 6 7 8 s

1 Czorwionka-Leszczyny,
ul. Broniewskiego 2
obrgb Leszczyny

GLl Y/00156254/5

1 4646t307 '1616 m' Tsren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnoj o symbolu planu 2MW

Nieruchomo6c zabudowana lV
kond]€nacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Broniewskiego 2Bl11
w CzeMionce-Leszczynach, polozony na
lll pigtze, w sktad klorego wchodzq: dwa

pokoje, kuchnia, pzedpok6j ilazienka o lqcznej
pow. u2ytkowei 51,23 m'. Do lokalu pzynale2y

piwnica nr 2bl11 o pow. 3,03 m ,.

278110000 wlasnoSC 129.685,00 zt
netto

Czorwionka-Leszczyny,
ul. Dworcowa 7

obrQb Leszczyny

GLl Y/00168837/3

1 4292t307 Teron zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinngi o symbolu planu 2MW

Nieruchomosd zabudowana V
kondygnacyjnym (lll pietrowym)

budynkiem mieszkalnym
wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Dworcowej 7Cl7
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na

lll pi?tze, w sklad kt6rego wchodze: pok6j,
kuchnia, pzedpok6j i lazienka o lqcznej pow.

u2ytkowej 37,24 m 2. Do lokalu pzynale2y
piwnica nr TCtl o pow. 3,46 m ,.

wtasnoSc 81.459,00 zl
netto

2

3 C26rwionka-Leszczyny,
ul. Konopnickiej 5
obrgb Leszczyny

GLlY/00154319i5

1 4708/330 '1186 m' Czesciowo teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej

o symbolu planu 7lvM, czg6ciowo
teren drogi publicznej klasy ,,zbiorcza"

o symbolu planu 4KDZ.
Nieruchomo66 zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiam

mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal misszkalny pzy ul. Konopnickioi 5/8
w Czerwion@-Leszczynach, polo2ony na
ll pigtrze, w sklad K6rego wchodzq: pok6.i,

kuchnia, pzedpok6j i lazi€nka o hcznej pow
u2ytkowei 37,64 m 'z. Oo lokalu paynalezy

piwnica nr 5/8 o pow. 3,64 m ,.

88.809,00 zl
netto

4 Czerwionka-Leszczyny,
ul. Kzywa 1

obreb Leszczyny

GLl Y/00161464/8

1 1076 m'? Ter6n zabudowy mioszkaniowoj
wislorodzinnej o symbolu planu 7MW.

Nieruchomo66 zabudowana lV
kond)/gnacyjnym budynkism

mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny pt4 ul. KJzryei) 1Bl2
w CzeMionce-Leszczynach, polozony na

partezo, w sklad kt6rego wchodzq: tzy pokoje,
kuchnia, pzedpok6j, lazienka i WC o hcznej

pow u2ytkowej 61,96 m'z. Do lokalu paynale2y
piwnica nr 1b/2 o pow. 4,58 m ,.

529/10000 wlasno56

BURMISTRZ
GMINv I vltASTA

( zcrwron ka- l.eszczyny

Oznaczenie wg
katastru

nieruchomoSci

146.190,00 zt
netto

4

1275 m,

4944t330



5 Czerwionka-Leszczyny,
ul. Morcinka 3

obreb Leszczyny

Cze.wionka-Leszczyny,
ul. Morcinka 4

obrgb Leszczyny

GL 1Yl00128691/5

1 43171101
i

43',tgt102

Lokal mieszkalny przy ul. Morcinka 3C/10
w Czetwionce-Leszczynach, polo2ony na
lV piqtze, w sklad kt6rego wchodzq: ttzy

pokoje, kuchnia, pzedpokoi, lazienka iWC
o lecznej pow. u2ytkowej 60,32 m ,. Oo lokalu
peynalezy piwnica nr 3cy''10 o pow.4,04 m:.

Lokal mieszkalny pzy ul. Reymonta 4B/11
w CzeMionce-Leszczynach, polo2ony na
lll pietrze, w sklad kt6rego wchodze: dwa

pokoi6, kuchnia, pzedpok6j i lazienka o lqcznej
pow. uzytkowej 51,64 m 'z. Do lokalu p.zynale?y

piwnica nr 4Bl11 opow.4,4! m'.

wlasnoSC 142.320,OO zl
netto

wlasnoSC 88.146,00 zl
netto

GLl Y/00126054/4

6 Lokal mieszkalny pt4 ul. Morcinka 412
w CzeMion@-Leszczynach, pob2ony na
I pielze, w sklad kt6rego wchodzq: pok6j,

kuchnia, pzedpokoj i lazienka o lqcznej pow
u2ytkowe, 38,59 m'2. Do lokalu p.zynalezy

piwnica nr 4/2 o pow. 8,87 m '?.

Czerwionka-Leszczyny,
ul. Reymonta 4

obrqb Leszczyny

216/'10000 126.837,00 zl
nstto

GLl Y/00136482/6

1. Sprzeda2 lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynale2nymi wraz z udzialem w nieruchomo6ci wsp6lnej objqtych niniejszym wykazem
podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w i ustug (VAT) (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 106 z p62n. zm.).
2. Ceng lokalu wynikajqcq z operatu szacunkowego pomniejsza siq o przyznanq nabywcy bonifikatq na podstawie Uchwaly Nr XLVI/552/10 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie okre6lenia zasad sprzeda2y oruz warunk6w udzielania i wysokoSci stawek
procentowych bonifikaty przy spzedaLry lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych, stanowiqcych wlasno6c 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 pierwszehstwo w nabyciu uwzglqdnionych w niniejszym wykazie lokali
mieszkalnych w oparciu o pzepisy art.34 ust. 1 pkt'l i2 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz.U. z2O2O r.
poz. 1990) wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od 30.12.2020 r.

1 44061326 1109 m' Teren zabudowy mieszkaniowei
wielorodzinnej o symbolu planu sMW

NieruchomoSd zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

161/10000

1 4608/330 2335 m' Czesciowo teren zabudowy
mi6szkaniowej wielorodzinnej

o symbolu planu 8MW czgsciowo
teren drogi publicznej klasy ,zbiorcza"

o symbolu planu 1KOZ.
Nieruchomosd zabudowana V
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

wlasnoSc

1734 m" Toren zabudowy mieszkaniowej
wiolorodzinnei o symbolu planu 3MW.

NieruchomogC zabudowana V
kond!€nacyinym budynkism

mieszkalnym wielolokalowym.

265/10000

7
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