
BURMIS'I'RZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-Leszczyny

Zarzqdzenie W26,1 121
Burmistrza Gminy i Miasta Czenuionka-Leszczyny

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami
przynale2nymi oraz udzialem w nieruchomo6ci wsp6lnej, na rizecz obecnych
najemc6w

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.35 ust. 1i2iarl.37 ust.2 pkt 1

w zwiqzku z af.. 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 okre6lenia zasad sprzeda?y oraz warunk6w udzielania i wysokoSci stawek
procentowych bonifikaty przy spzeda2y lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych,
stanowiqcych wlasnoS6 Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj Sl 22010 r.

Nr 102 poz. 1656 z p62n. zm.) oraz uchwaly Nr XXlVl277l12 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 wrze6nia 2012 r. w sprawie okre6lenia zasad
sprzeda2y lokali mieszkalnych powstalych w wyniku adaptacji pomieszczeri
niemieszkalnych i strych6w w domach wielolokalowych, stanowiqcych wlasno66 Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Wol. Sl. z 2012 r. poz. 4621).

zarzqdzam, co nasQpuje :

sl
Pzeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych najemc6w lokale mieszkalne wraz
z pomieszczeniami przynale2nymi oraz udzialem w nieruchomoSci wsp6lnej - zgodnie
z wykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

1.

s2

V1/ykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci poptzez
wywieszenie na tablicy ogloszeh Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 01 .07.2021 r. do 22.07.2021 t. oruz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzqdu: www.bip.czerwionka-
leszczyny. pl i www.czerwionka-leszczyny. pl.
lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomoSci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polo2one sq nieruchomo6ci -,,lnfopublikator.pl".

2.



s3

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

('zerrvronka-lrszcryny Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 4e | 21
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
z dnia 1 lipca 2021 r.

VI'YKAZ
lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynale2nymi oraz udzialem w nieruchomosci wsp6lnej, kt6re stanowiq wtasnosc Gminy i Miasta
CzeMionka - Leszczyny, pzeznaczonych do zbycia na zecz obecnych najemc6w

Lp Poloienie
nieruchomo6ci

nr ksiggiwieczystej

Oznaczenie wg
katastru

nieruchomo6ci
Pow.

dzialki

P rzezn ac.zeni e z god n i e
z miejscowym planem

zagos podarowan ia przestrzen nego
oraz spos6b zagospodarowania

Opis lokalu mieszkalnego Udzial Tytut
zbywane

-go
prawa

Cena

Ark. Nr dzialki

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10

1 Cze rwion ka-L eszczy ny,
ul. Broniewskiego 4

obrgb Leszczyny

GLlY/00125086/0

1 42721307 1794 m2 Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 2MW.

NieruchomoS6 zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Broniewskiego 4N11
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
lll pigtze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa

pokoje, kuchnia, pzedpok6j iWC o lqcznej
pow. u2ytkowej48,34 m'?. Do lokalu pzynale2y

piwnica nr 4a111 o pow. 7,68 m'.

236/1 0000 wlasno56 134.129,00 zt
netto

2 Czerwion ka-Leszczyny,
ul. Broniewskiego 8

obrgb Leszczyny

GL1Yt0012582115

1 4268t307 1486 m' Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 2MW.

Nieruchomo56 zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Broniewskiego 88/6
w Czenrionce-Leszczynach, polo2ony na

lll pigtze, w sklad kt6rego wchodzq: pok6j,
kuchnia, przedpok6j ilazienka o lqcznej pow.

u2ytkowej 36,82 m 2. Do lokalu przynale2y
piwnica nr 8b/6 o pow 7,26 m '.

1 96/1 0000 wlasno56 93.204,00 zt
netto

3 Czerwi on ka-Leszczyny,
ul. Generala

Dqbrowskiego 1

obrgb Leszczyny

GLlY/00132370/0

1 4603/307 1160 m' Teren zabudowy m ieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 2MW.

Nieruchomo56 zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny pzy ul. Generata
Dqbrowskiego 1A/3 w Czerwionce-

Leszczynach, poto2ony na I pigtze, w sklad
kt6rego wchodzq: dwa pokoje, kuchnia,

pzedpok6j i lazienka o lqcznej pow. u2ytkowej
45,13 m 2. Do lokalu przynale|y piwnica nr 1Al3

o pow.2,93 m'z.

401/1 0000 wlasno56 120.834,00 zl
netto

4 Czerwionka-L eszczyny,
ul. Dworcowa 11

obrqb Leszczyny

GLlY/00153087/2

1 44121307
i

4416t307

1143 m2 Teren zabudowy m ieszkan iowej
wielorodzinnej o symbolu planu 2MW.

NieruchomoS6 zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Dworcowej 11B/2
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
parteze, w sklad kt6rego wchodzq: pok6j,

kuchnia, przedpok6j ilazienka o lqcznej pow.
u2ytkowej 37,01 m'?. Do lokalu przynale2y

piwnica nr 118,12 o pow. 2,66 m'.

268/1 0000 wlasno56 102.692,00 zl
netto



5 Cze rwion ka-Leszczyny,
ul. Kombatant6w 11

obrgb Czerwionka

GLlY/00130536/8

1 28181236 1030 m2 Tereny mieszkaniowo-uslugowe
z przewagqzabudowy wielorodzinnej
o symbolu planu M1. NieruchomoS6

zabudowana lV kondygnacyjnym
budynkiem mieszkalnym

wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Kombatant6w 11llll12
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
lll pigtze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa

pokoje, kuchnia, przedpok6j i lazienka o lqcznej
pow. u2ytkowej 52,91 m'?. Do lokalu pzynale2y

piwnica nr 11llll12 o pow. 9,16 m ".

428110000 wlasno56 133.933,00 zt
netto

b Cze rwion ka-Leszczyny,
ul.3 Maja 2

obrgb Czerwionka

GLlY/00031333/1

1 2',t77122,
2876t8,
2878t20,
2982t8

5314 m'? Dzialka nr 2177122 - czgSciowo
tereny mieszkaniowo-uslugowe z

przewagq zabudowy wielorodzinnej
o symbolu planu M1 i czg6ciowo
tereny uslug centrotw6rczych o

symbolu planu S, dziatka nr 287618 -
czgSciowo tereny uslug

centrotw6rczych o symbolu planu S
i czg6ciowo tereny ulic powiatowych

klasy zbiorczej o symbolu planu
l(2112, dzialka nr 2878120- czgSciowo

tereny ustug centrotw6rczych o
symbolu planu S, czgSciowo tereny
mieszkaniowo-uslu gowe z przewagq
zabudowy wielorodzinnej o symbolu

planu M1 i czgSciowo tereny ulic
powiatowych klasy zbiorczej o

symbolu planul(2112, dzialka nr
298218 - tereny uslug

centrotw6rczych o symbolu planu S.
Zabudowane V kondygnacyjnym

budynkiem mieszkaniowym
wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. 3 Maja 2El6
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na

poddaszu, w sklad kt6rego wchodzi: pig6 pokoi,
wnqka u2ytkowa, lazienka, kuchnia, dwa
pzedpokoje, pomieszczenie gospodarcze

isypialnia o lqcznej pow u2ytkowq64,71 m2.
Do lokalu pzynale2y piwnica nr 2El6

pow.4,37 m2.

1 76/10000 wtasno56 163.802,00 zl
netto

7 Cze rwion ka-Leszczyny,
ul. Morcinka 5

obrgb Leszczyny

GLlY/00126318/3

1 43211109 1170 m2 Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 3MW.

NieruchomoSd zabudowana V
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny pzy ul. Morcinka 5C/4
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na

I piqtze, w sklad kt6rego wchodzq: tzy pokoje,
kuchnia, przedpok6j, lazienka i WC o lqcznej

pow. u2ytkowej 60,32 m'. Do lokalu pzynale2y
piwnica nr 5cl4 o pow. 3,36 m 2.

262110000 wlasno56 161.505,00 zl
nefto

8 Czerwion ka-Leszczyny,
ul. Mostowa 2

obrqb Leszczyny

GL1Yto0122739t2

1 4219182 2430 m2 Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 1MW.

Nieruchomo56 zabudowana V
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny pzy ul. Mostowej2A/5
w Czenarionce-Leszczynach, poto2ony na

lll pigtze, w sklad kt6rego wchodzq: trzy pokoje,
kuchnia, pzedpok6j, lazienka i WC o tqcznej

pow. u2ytkowej 60,60 m'. Do lokalu pzynale2y
piwnica nr 2al5 o pow. 3,90 m 2.

174110000 wlasno6i 157.827,00 zl
netto



1. SprzedaZ lokali mieszkalnych z pomieszczeniami pzynaleZnymi wraz z udzialem w nieruchomoSci wsp6lnej objgtych niniejszym wykazem
podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w i ustug (VAT) (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 685 zp62n. zm.).
2. Cenq lokalu wynikajqcq z operatu szacunkowego pomniejsza sig o pzyznanq nabywcy bonifikatg na podstawie Uchwaty Nr XLVI/552/10 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie okreSlenia zasad sprzeda?y oraz warunk6w udzielania i wysoko6ci stawek
procentowych bonifikaty ptzy sqzeda?y lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych, stanowiqcych wlasno66 Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Sl. 22010 r. Nr 102 poz. 1656 z p62n. zm.).
3. Cenq lokalu mieszkalnego powstalego w wyniku adaptacji pomieszczefi niemieszkalnych istrych6w ustala sig zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Uchwale Nr XXlY277l12 Rady Miejskiej w Czeruvionce-Leszczynach z dnia 14 wrze6nia 2012 r. w sprawie okre6lenia zasad spzedazy lokali
mieszkalnych powstalych w wyniku adaptacji pomieszczeh niemieszkalnych i strych6w w domach wielolokalowych, stanowiqcych wlasno66 Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Sl. 22012 r. po2.4621).
4. Termin do zlo2enia wniosk6w przez osoby, kt6rym przysluguje pierwszefistwo w nabyciu uwzglgdnionych w niniejszym wykazie lokali
mieszkalnych w oparciu o pzepisy art. 34 ust. l pkt 1 i2 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz.U.z2O2O r.

poz. 1990 zp62n. zm.) wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu $. od O1 .07.2021 r.
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