
BURMISTR.Z
GMlr., irvilASTA

czerwronra-l'eszczyny 
zarz[dzenie w 42d 21

Bu rmistrza Gminy i M iasta Czerwion ka-Leszczyny

zdnia24marca2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ph 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym(t.j. Dz. U.z2O2Or.,poz.713zp62n.zm.), art.35ust. 1i2iarl.37ust.2pktl
w zwiqzku z arl. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoSciami (t.j. Dz. U. z 2O2O r., poz. 1990 z p62n. zm.) oraz uchwaly
Nr XLVI/552/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie okreSlenia zasad spzeda?y otaz warunk6w udzielania i wysoko6ci stawek
procentowych bonifikaty pzy spzeda2y lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych,
stanowiAcych wlasno6c Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny (Dz. Uz. Woj. St. z2OlO r.

Nr 102 poz. '1656 z p62n. zm.)

zarz4dzam, co nastg puje :

s1

Pzeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta Czenivionka - Leszczyny,
w trybie bezpzetargowym na tzecz obecnych najemc6w lokale mieszkalne wraz
z pomieszczeniami przynale2nymi oraz udzialem w nieruchomoSci wsp6lnej - zgodnie
z wykazem stanowiacym zafucznik do niniejszego Zazqdzenia.

s2

1. \A[kaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci poptzez
wywieszenie na tablicy ogloszei Urzqdu Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny -
ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 24.03.2021 r. do 14.04.2021 r. oraz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Uzqdu: www.bip.czerwionka-
leszczyny.pl i www.czenryionka-leszczyny.pl.

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

s3

Mfkonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruKury
i Gospodarki NieruchomoSciami Urzqdu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

Ph)

w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami
przynaleinymi oraz udzialem w nieruchomoSci wsp6lnej, na izecz obecnych
najemc6w

IlslTz
Miasta



BURMTSTRZ
GMINY r 'runSTA

Czaf,wrcnkn'i-eszszYlY
Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr ,l2tl21
Burmistrza Gminy i Miasta Czenyionka - Leszczyny
z dnia 24 marca 2021 t.

WYKAZ
lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynale2nymi oraz udzialem w nieruchomoSci wsp6lnej, kt6re stanowiq wlasnoSd Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczy , przeznaczo hdozb
Lp Polorenie

nleruchom06cl Pow.
dzialki

nr ksiqgi wieczystej
zagospodaroriranla przosttzennogo

oraz 8po86b zagoapodarowanla

Oznaczenlo wg
katastru

nleruchomo6ci

a Eecz obecnych naje
Przeznaczenie zgodnle
z mlejscowym planom

Opls lokalu mieszkalnego
mc6w

lJdzial Tytul
zby$rane

-go
prawa

Cena

Ark. Nr dzialki
,1 2 3 105 6 7 I I
1 Czerwionka-Leszczyny,

ul. Gen. Dqbrowskiego 'l

obrqb Leszczyny

GLlY/00132370/0

1 Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 2MW.

Nieruchomo6C zabudowana lV
kondygnacyinym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny pzy ul. Generala
Dqbrowskiego 1/6 w Czerwionce-Loszczynach,

polo2ony na ll pietee, w sklad kt6rego
wchodzq: pok6j, kuchnia, ptzedpok6j i lazienka

o lqcznej pow. u2ytkowej 37,08 m '. Do lokalu
pzynale2y piwnica nr 1/6 o pow. 3,59 m '?.

wlasnoSC

2 Czerwionka-Leszczyny,
ul. Dworcowa 5

obrgb Leszczyny

GLl Y/00153532/7

1 wlasnoSc 137.325,00 zl
nefto

4290t307 1769 m' Teren zabudowy mi€szkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 2MW.

NieruchomoSc zabudowana lV
kondygnacyinym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Dworcowei 5/3
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na

I pietze, w sklad ktorego wchodza: trzy pokoje,
kuchnia, pzedpok6j i lazienka o lqcznej pow

uiytkowej 51,48 m '. Do lokalu pzynale2y
piwnica nr 5/3 o pow. 5,03 m '.

376/10000

3 Czerwionka-Leszczyny,
ul. Furgola 68

obrQb Czerwionka

1 2728t253 2302 m2 Czesciowo teren uslug
centrotw6rczych o symbolu planu S,
czesciowo tereny ulic powiatowych

klasy zbiorczej o symbolu planu
KZ1l2. Nieruchomos6 zabudowana V

kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

175/10000 wlasnoSC

4 Czeruionka-Leszczyny,
ul. Furgola 68

obreb CzeMionka

GLl Y/00128'180/0

2728t253 2302 m2 179/10000 wlasno56 107.548,00 zl
netto

Cze6ciowo teren ustug
centrotworczych o symbolu planu S,
czeSciowo tereny ulic powiatowych

klasy zbiorczej o symbolu planu
KZ'l12. Nieruchomosc zabudowana V

kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Furgola 68/lll/9
w CzeMion@-Leszczynach, poto2ony na
lV pietrze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa
pokoje, kuchnia, pzedpok6j i tazienka

o lqcznej pow. u2ytkowej 47,07 m '?. Do lokalu
przynalezy piwnica nr 68/llU9 o pow. 3,46 m '?.

5 Czerwionka-Leszczyny,
ul. Kzywa 1

obreb Leszczyny

GLlY/00161464/8

1 4944t330 Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 7MW.

NieruchomosC zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

wtasnoSC 153.618,00 zl
netto

540/10000

4

4603/307 1160 m'? 340/10000 96.252,00 zl
netto

GLIY/00128180/0

Lokal misszkalny przy ul. Furgola 6B/llU8
w CzeMionce-Leszczynach, poto2ony na
lll pigtze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa
pokoje, kuchnia, pzedpok6j i tazienka

o lqcznej pow. uzytkowej ,16,37 m'. Do lokalu
pzynale2y piwnica nr 68/lll/8 o pow 3,23 m 'z.

120 .367 ,o0 zl
netto

1

1076 m'z Lokal mieszkalny pzy ul. K.zryej 'lBl4
w CzeMion@-Leszczynach, polozony na

I piQtze, w sktad kt6rego wchodzq: tzy pokoje,
kuchnia, pzedpok6j, lazienka i WC o lecznej

pow. uzytkowei 63,26 m'. Do lokalu p.zynaleiy
piwnica nr 1b/4 o pow. 4,67 m ?.



6 Czsrwionka-Leszczyny,
ul. Ligonia 14

obreb Leszczyny

GL1Y t00'127944t7

42951301 '1747 m, Tersn zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 3MW.

NieruchomoSd zabudowana V
kondygnacyjnym budynkism

mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Ligonia 14p'l3
w CzeMionc€-Loszczynach, poto2ony na

parterze, w sklad kt6rego wchodzq: dws pokoje,
kuchnia, pzedpok6j, lazienka o lqcznei pow.
ua/tkowej 43,55 m'?. Do lokalu pzynalezy

piwnica nr 144/3 o pow. 3,35 m ,.

wlasnoSC 109.922,00 zt
netto

144l10000

259/10000 wlasnoSC 160.906,00 zl
notto

wlasnoSC 124.598,00 zt
netto

'1418 m' 79.778,OO zt
netto

1. Sprzeda2 lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynaleznymi wtaz z udzialem w nieruchomosci wsp6lnej objqtych niniejszym wykazem
podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w i uslug (VAT) (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z p62n. zm.).
2. Cenq lokalu wynikajqcq z operatu szacunkowego pomniejsza siq o przyznanq nabywcy bonifikatq na podstawie Uchwaty Nr XLVI/552/10 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach zdnia26lutego 2010 r. w sprawie okre6lenia zasad sprzeda2y orcz warunk6w udzielania iwysokoSci stawek
procentowych bonifikaty pzy sprzeda2y lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych, stanowiqcych wlasno66 Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny (Dz. lJrz. Woj. Sl. 22010 r. Nr 102 poz. 1656 z p62n. zm.).
3. Termin do zlo2enia wniosk6w przez osoby, kt6rym przysluguje pierwszeristwo w nabyciu uwzglednionych w niniejszym wykazie lokali
mieszkalnych w oparciu o pzepisy art.34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz.U. z 2O2O r.
poz. 1990 z p62n. zm.) wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu lj. od 24.03.2021 r.

7

GLlY/00126318/3

,| 4321t105 1170 m,

Cz6mionka-Leszcryny,
ul. Mostowa 2

obreb Leszczyny

GL1Y 1OO122739t2

'l 4219t82 2430 m'?8

I Czerwionka-Leszczyny,
ul. Sportowa 6

obrqb Leszczyny

GL1Yt0012290711

1 Ter€n zabudowy migszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 5MW.

Nisruchomo66 zabudowana V
kond!€nacyjnym budynkiem

misszkalnym wielolokalowym.

Lokal misszkalny przy ul. Morcinka 5D/3
w CzeMionce-Leszczynach, polozony na

I pietze, w sktad ktorego wchodzq: tzy pokoie,
kuchnia, pzedpok6j, lazienka i WC o laenej

pow u2ylkowej 60,32 m'z. Oo lokalu pt4nalezy
piwnica nr 5d/3 o pow.2,64 m2.

Lokal mieszkalny przy ul. Mostowaj 2A,/4
w CzeMionce-Leszczynach, polo2ony na

ll pietze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa pokoje,
kuchnia, pzedpok6j, tazienka i WC o tacznej

pow. u2ytkowe, 48,00 m '?. Do lokalu pzynalezy
piwnica nr 2al4 o pow. 5,20 m '.

Lokal mieszkalny pzy ul. Sportowej 6/5
w CzeMionce-Leszczynach, polo2ony na
I pietze, w sktad kt6rego wchodzq: pok6.i,

kuchnia, pzedpokOj i lazienka o lqcznei pow
u2ytkowei 28,38 m '. Do lokalu pzynale2y

piwnica nr 6/5 o pow.3,17 m2.

143/10000

'151/10000 wlasnoSC

Elul

I

Czerwion ka-Leszczyny,
ul. Morcinka 5

obreb Leszczyny

Teran zabudowy misszkaniowej
wielorodzinnoi o symbolu planu 3MW.

Nieruchom06C zabudowana V
kondygnacyinym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

Teren zabudowy mieszkaniowsj
wielorodzinnej o symbolu planu 1MW.

NieruchomoSd zabudowana V
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

4215t326

-L€szczyny


