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Zarzqdzenie Nr 189/21
Burmistrza G mi ny i Miasta Czenrvionka-Leszczyny

zdnia2l ma1a202l r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w uiyczenie nieruchomo6ci gruntowej
niezabudowanej, polo2onej w Czenarionce - Leszczynach, obrgb Czeruvionka
otaz czg56 nieruchomo6ci gruntowej niezabudowanej, polo2onej
w Czeruyionce-Leszczynach, obrqb Dqbiefi sko.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. 22020 r. poz.713 zp62n. zm.) oruz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo5ciami
(t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 1990 zp62n. zm.).

zatizqdzam, co nastQpuje :

sl
Przeznaczam do oddania w u2yczenie nieruchomoSd gruntowe niezabudowanq,
polozonq w obrebie Czerwionka, bqdqcq w u2ytkowaniu wieczystym Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny i oznaczonq jako dzialka nr 22871138, dla kt6rej
Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi ksiggq wieczystq nr GLlY10011882715
oraz czqib nieruchomoSci gruntowej niezabudowanej, polozonej w obrgbie
Dqbieisko, bqdqcej w u2ytkowaniu wieczystym Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny i oznaczonej jako dzialka nr 32071465, dla kt6rej Sqd Rejonowy
w Rybniku prowadzi ksiggq wieczystq nr GLIY/00119158/1, na czas oznaczony
do dnia 31.07.2023 r., z przeznaczeniem na profilowanie terenu wraz z regulacjq
i utzymaniem rowu R2 - zgodnie z wykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

s2
1. Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci poptzez

wywieszenie na tablicy ogloszefi Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
- ul. Parkowa I przez okres 21 dni tj. od 21.05.2021 r. do 11.06.2021 r.

oraz zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzgdu:
www.bip.czerwionka-leszczyny.pl i www.czerwionka-leszczyny.pl.

2. lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomoSci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat,
na terenie kt6rego polo2one sq nieruchomoSci -,,1 nfopublikator. pl".

s3
Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Czenv rrn x'a- t-eszczYnY Zahcznik do Zarzqdzenia Nr 189/21
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 21.05.2021 t.

WYKAZ
nieruchomo5ci gruntowej niezabudowanej, potozonej w Czerwionce - Leszczynach, obrqb Czerwionka oraz czeSci nieruchomoSci gruntowej
niezabudowanej, polozonej w Czerwionce-Leszczynach, obreb Debiefsko, pzeznaczonych do oddania w u2yczenie.

L,P,
Polo2enie nieruchomoSci,

nr ksiegi wieczystej,
forma w,ladania

Oznaczenie wg kaiastru
nieruchomosci dzialki

Pow gruntu
przeznaczona do oddania

w u2yczenie w m'z

Przeznaczenie nieruchomosci
w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego
Opis nieruchomosci Spos6b zagospoda.owania

nieruchomoSci
Forma oddania
nieruchomoSci

A* Nr dzialki U2ytek

I 2 3 4 5 6 7 I I 10 11

1

Gmina i lviasto
Czerwionka-Leszczyny,

obreb Czerwionka
GLIY loofiaA27l5.

u2ytkowanie wieczyste

1 2247 t134 TK 1960 1960

Dzialka polozona cz?Sciowo w terenach
zieleni uzadzonej o symbolu planu

D42.ZU, czesciowo w terenach rowu
melioracyjnego o symbolu planu

D31.WSR

nieruchomoSC
niezabudowana polo2ona

w rejonie bylego
zwalowiska KWK

,Debieisko"

z ptzeznac.zeniem
na profilowanie terenu wraz
z regulacjq i utzymaniem

rowu R2

zawarcie umowy
uzyczenia

na czas oznaczony
do dnia 3'1.07.2023 r.

2

Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny,

obrqb DQbieisko
GLlY/00'1't9158/1

u2ytkowanie wieczyste

I 3207 t465 Ls 1320 1320

Dzialka polo2ona czesciowo w terenach
zieleni uzadzonej o symbolu planu

D42.ZU, czqsciowo w terenach rowu
melioracyjnego o symbolu planu

D43,WSR

nieruchomo56
niezabudowana polo2ona

w rejonie bylego
zwalowiska I(VVK

,,Debie6sko"

z ptzeznaczeniem
na profilowanie terenu wraz
z regulacjq i utrzymaniem

rowu R2

zawarcie umowy
u2yczenia

na czas oznaczony
do dnia 31.07.2023 r.

UWAGA: Szczegolowe warunki oddania w u2yczenie okre5lone zostanq w umowie.

W t. BUBMISTRZA
n*r .f{firc| Raudner

,^"roy'"S1.rEr.trz!


