
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czlnr',,nka-Leszczyny Zarz4dzenie Xr 4.LZt
Bu rmistrza Gm i ny i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 15 stycznia 202'l r.

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 z p62n. zm.), art. 32 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2
i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. '1990 z p62n. zm.), Uchwaly Nr XXV/285/20 Rady Miejskiej
w Czenrvionce-Leszczynach z dnia 30 pa2dziernika 2020 r. w sprawie wyra2enia zgody na
zbycie nieruchomoSci gruntowej niezabudowanej w trybie bezpzetargowym na zecz jej
u2ytkown ika wieczystego

zar4dzam, co nastgpuje:

sl
Przeznaczam do sprzeda2y w trybie bezpzetargowym nieruchomoS6 gruntowq
niezabudowanq stanowiqcq wlasnoSd Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny na zecz jej
u2ytkownika wieczystego, polozonq w Czeruvionce-Leszczynach, o. Leszczyny,
obejmujqcq dzialkg o nr 26951324, dla kt6rej Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW
GLIY/00054671/9 - zgodnie z wykazem stanowiqcym zaQcznik do niniejszego
zazqdzenia.

1. Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci popzez
wywieszenie na tablicy ogloszei Urzqdu Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny - ul.
Parkowa 9 pzez okres 21 dni tj. od 15.01.2021 r. do 05.02.2021 r. oraz przez
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Uzqdu: www.bip.czenarionka-
leszczyny. pl oraz www.czerwionka-leszczyny. pl.

2. lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomo3ci pzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polo2ona jest nieruchomo66 -,,lnfopublikator.pl".
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Wykonanie Zazqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomo6ci gruntowej niezabudowanej na
necz jq uiytkownika wieczystego
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RURMISTRZ
CV'',. , '{lASfA

(2gru,r rrrx; r LISZCZIII
zelqcznlk do TAtzqazenta xr &..nt
Burmlstrza Gmlny I Mlarta Czorwlonka-Leazczyny
z dnla 15.01.2021 r.

WYKAZ

nieruchomoSci stanowiqcej wlasno66 Gminy iMiasta Czenrionka-Leszczyny pzeznaczonej do sprzeda2y na rzecz jej uzytkownika wieczystego
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Polo2enie
nieruchomosci

nr ksiegi
wieczyste,

Oznaczenie r/\lg katastru
nieruchomoSci

Pow.
dzialki

Ihal

PrzBznaczenie nieruchomoSci
w miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego

Forma oddania
nieruchomoSci

Cena
nieruchomoSci

Ark Nr dzialki U2ytek
,| 2 3 4 5 6 7 8 o 10 11

1

Czerwionka-
Leszczyny (obreb

Leszczyny),

KW nr
GLl Y/0005467'l /9

I 2695t324 B 0,1907
Ter€n zabudowy

misszkaniowej iednorodzinnej
o symbolu planu 2MN.

Nieruchomosd polozona jest
w Czerwionce.Leszczynach, ptzy

ul. Bzozowej, dostep do drogi
publicznei nie zostal prawnie

uregulowany. Ozialka obeimuie
obszar ksaaftem zblizony do

trapezu o dl. ok. 47-56 m
i szer ok.2741 m. Na dzialce

znajduje sig sied kanalizacyjna,
natomiast w ul. Bzozowei

przebiega sie6: wodociagowa,
oazowa oraz 6nomii elsktrvcznei.

NieruchomoSd
niezabudowana,

porosnieta zielenia
iobcenie

n ieu2ytkowa na.

Spzeda2 prawa
wlasnoSci

w trybie
bezprzeta rgowym

ta fzecz
u2ytkownika
wieczystego.

'150 000,00 zl

1. Spzeda2 nieruchomo6ci ujetej w wykazie nie podlega opodatkowaniu VAT.
2. Termin do zlo2enia wniosk6w przez osoby, kt6rym przysluguje pierwszehstwo w nabyciu pzedmiotowej nieruchomosci w oparciu o przepisy art.

34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz.U.22020r., poz. 1990 z p62n. zm.) wynosi 6 tygodni, liczqcoddnia
wywieszenia niniejszego wykazu tj. od 15.01.202'l I
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Opis nieruchomosci
Spos6b

zagospodarowania
nieruchomoSci
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