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Zarzqdzenie xr AL.*..t zt
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 19 marca2021 r.

w sprawie pszeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego poloionego pfizy ul. Ligonia
148/13 obrgb Leszcryny wraz z udzialem w nieruchomoSci wsp6lnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22020 r., poz. 713 z p62n. zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz.U. 22020 r., poz. 1990 z p62n.
zm.) oraz realizujqc uchwalq Nr )fi1X340/16 Rady Miejskiej w Czenivionce-Leszczynach
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wyra2enia zgody na spzeda2 prawa wlasnoSci do
lokalu mieszkalnego stanowiqcego wlasno56 Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

zarr4dzr'm, co nastqpuje:

sl
Pzeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
lokal mieszkalny waz z udzialem w nieruchomo6ci wsp6lnej - zgodnie z .qykazem

stanowiqcym zalqcznik do n i niejszego Zarzqdzenia.

s2

1. \l[kaz, o kt6rym mowa w S 1, zostaje podany do publicznej wiadomo3ci popzez
wywieszenie na tablicy ogloszefi Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
ul. Parkowa 9 pzez okres 21 dni tj. od 19.03.2021 r. do 09.04.202'l r. orazpzez
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Uzqdu: www.bip.czenrionka-
leszczyny.pl i www.czenvionka-leszczyny.pl.

2. lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomosci pzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polo2one sq nieruchomo6ci -,,lnfopublikator.pl".

s3

\Afkonanie Zazqdzenia powiezam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury i Gospodarki
NieruchomoSciami Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Traci moc Zazqdzenie nr 689/1 9 Burmistza Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny z dnia
2 grudnia 2019 r. w sprawie pzeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego polo2onego przy
ul. Ligonia 148/13 obrqb Leszczyny wraz z udzialem w nieruchomo6ci wsp6lnej.

ss

Zaz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Czerwronka- Leseczyrry Zalqcznik do Zarzqdzenia W t4.3-lZt
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka - Loszczyny
z dnia 19 marca 2021 r.

WYKAZ

lokalu mieszkalnego wraz z udzialem w nieruchomo6ci wsp6lnej, kt6ry stanowi wlasnosd Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny, przeznaczony do
zbycia
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Polorenie
nieruchom06ci

nr k8iegi wieczystej

Oznaczonle wg
katastru

nieruchom06ci Pow.
dzialki

Ptzeznaczonls zgodnle
z mlojacowym planom

zagoapodarowanla prz6strzennego
oraz spos6b zagospodarowanla

OplB lokalu mleszkalnogo Udzial Tytul
zbtNvanego

prawa
Cena

Ark. Nr dzialki

1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10

1

Czenvionka-Leszczyny,
ul. Ligonia 14

obrgb Leszczyny

GL|YlOO12794417

1 42951301 1747 m2

Tsren zabudowy mieszkaniowe,
wielorodzinnej o symbolu planu 3MW.

Nieruchom056 zabudowana V
kondygnacyinym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Ligonia 148/13
w CzeMionce-Leszczynach, polo2ony na
poddaszu, w sklad ktOrego wchodzq: dwa

pokojo, pok6j z ansksem kuchennym,
pzedpokdi, garderoba, pom. gosp. i tazienka

o lqcznej pow. u2ytkowej 78,23 m2

240t',t0000 wtasnoed
165 000,00 zl

netto

1. Sprzeda2 lokalu mieszkalnego wraz z udzialem w nieruchomoSci wsp6lnej ujqtego w niniejszym wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq
o podatku od towar6w i uslug (VAT) (t.j. Dz.U. 22020 r. poz. 106 z p62n. zm.).
2. Termin do zic2enia wniosk6w przez osoby, kt6rym przysluguje pierwszerlstwo w nabyciu przedmiotowego lokalu mieszkalnego w oparciu
oprzepisyart.34ust. lpktli2ustawyogospodarcenieruchomosciami (t.j.Dz.U.z2O2Or.poz. 19902p62n.2m.)wynosi 6tygodni, liczqcoddnia
wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od 19.03.2021 r.

BU trz
lasta
eizczynY

@

WoslaW.laniszewskl


