
BURN{[STR.Z
GMINY iMIASTA

Czerwionk:r-l.eszczyny ZarZqdZenie Nr aG\JZt
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 6lipca2O21 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzieriawq nieruchomo6ci gruntowych
bqdqcych w gminnym zasobie nieruchomo5ci na rzecz wnioskodawcy w trybie
bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pK 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z p62n. zm.) oraz arl. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz. U. z 2020 r.,

poz. 1990 z p62n. zm.)

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1
Przeznaczam do oddania w dzier2awg z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat, nieruchomoSci
gruntowe niezabudowane, polo2one w obrgbie Leszczyny, oznaczone
jako dzialki o nastgpujqcych numerach ewidencyjnych i ksiqgach wieczystych
prowadzonych przez Sqd Rejonowy w Rybniku: d2.31961549 i KW GL'!Y/00083133/8,
dz. 31971548 i KW GL1Y/00107401/3, dz. 25891531 i IOV GL1Y/0006477618,
dz. 25901531 i KW GL1Y/0006479012, dz. 25911531 i KW GLIY/0006479216,
dz. 3195/549 i KW GLIY/00083132/1, dz. 36721546 i ]<W GLlY/00000510/0,
dz. 25851528 i KVV GLIY/00064780/9, dz. 25861528 i I(VV GL1Y/OOO6478912,
dz. 25751546 i 1( / GLlY/0004086719, a takze czg56 nieruchomoSci gruntowej polo2onej
w obrgbie Leszczyny, oznaczonej jako dzialka o numerze 31981547, dla kt6re1

Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi ksiqgq wieczystq o numerze GL'1Y/00110588/"1 ,

z przeznaczeniem na cele rolne - zgodnie z wykazem stanowiqcym zalqcznik
do niniejszego Zarzqdzenia.

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

wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
ul. Parkowa I przez okres 21 dni tj. od 06.07.2021 r. do 27.07.2021 r.

otaz zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzqdu:
wwwbip.czerwionka-leszczyny.pl i wwwczenivionkaleszczyny.pl.

2. lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomo6ci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polo2one sq nieruchomo6ci -,,1 nfopublikator.pl".

s3
Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury i Gospodarki
Nieruchomo6ciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-Leszczyny

nieruchomosci gruntowych
w trybie bezprzetargowym.

Zalqcznik do Zaszqdzenia Nr ,?6*.121
Bu rmistrza Gmi ny i M iasta Czerwion ka-Leszczyny
z dnia 6 lipca 2021 r.

\AIYKAZ
bqdqcych w gminnym zasobie nieruchomo5ci ptzeznaczonych do oddania w dzier2awq na tzecz wnioskodawcy,

dzialka polo2ona
czQ6ciowo w terenie
zabudowy uslugowo-

mieszkaniowej
wielorodzinnej,

o symbolu planu
2UMW oraz

czQsciowo w terenie
drogi publicznej klasy
,,zbiorcza", o symbolu

planu 2KOZ

Gmina i Miasto
Czerwionka-
Leszczyny,

obreb Leszczyny
GLIY/000831

dzialka polo2ona
cz?Sciowo w terenie
zabudowy uslugowo-

m ieszkan iowej
wielorodzinnej,

o symbolu planu
2UlvIW oraz

czQSciowo w terenie
drogi publicznej klasy
,,zbiorcza", o synbolu

planu 2KOZ

Gmina i Miasto
Czerwionka-
Leszczyny,

GLIY/00107

dzialka polo2ona
w terenie zabudowy

uslugowo-
mieszkaniowej
wielorodzinnej,

o symbolu planu
2UMW

dzialki
niezabudowane

polo2one na
plaskim terenie
w rejonie ulicy

Dworcowej
i ulicy

M. Konopnickiej

z
pzeznaczeniem

na cele rolne

bezprzetargowe
zawarcie

dziet2awy na
okres 2 lat

1062.42 zl -
kwota zwolniona
z podatku VAT
na podstawie

S3ust. 1pkt2
Rozpozadzenia

Ministra
Finans6w z dnia

20.12.20'13 r.

w sprawie
zwolnieii od
podatku od

towar6w i uslug
oraz warunk6w
stosowania tych

zwolnied

oplata bedzie
waloryzowana nie

czesciej ni2 raz w roku
kalendazowyrn

o catoroczny wskainik
cen towar6w i uslug

konsu m pcyjnych
za popzedni rok
kalendarzowy.

czynsz
roczny

platny do
31{o
matca

ka2dego
roku



4

Gmina i Miasto
Czerwionka-
Loszczyny,

obrQb Leszczyny
GLl Y/000&790/2,

w,lasn056

1 2590/531
RlVa,
RIVb

1257 1257

dzialka polo2ona
w terenie zabudowy

uslugowo-
mieszkaniowej
wielorodzinnej,

o symbolu Planu
2UMW

5

Gmina i Miasto
Czerwionka-
Leszczyny,

obreb Leszczyny
GLlY/00064792/6,

wlasnoSc

1 25911531
RlVa,
RIVb

1261 1261

dzialka poto2ona
w terenie zabudowy

uslugowo-
mieszkaniowej
wielorodzinnej,

o symbolu planu
2UMW

6

Gmina i Miasto
Czerwionka-
Leszczyny,

obreb Leszczyny
GL 1Y/00083'l 32/1

w,lasn056

I 3'195/549
RIVb,

RV
5299 5299

dzialka polo2ona
czesciowo w terenie
zabudowy usfugowo-

mieszkaniowej
wielorodzinnej,

o synbolu Planu
2UMW czesciowo

w terenie drogi
publicznej klasy

"zbiorcza", o symbolu
planlu 2KOZ

oraz czesciowo
w terenie drogi
publicznei klasy

,,lokalna', o symbolu
planu lKDL

7

Gmina i Miasto
Czerwionka-
Leszczyny,

obrgb Leszczyny
GLl Y/00000510/0,

wlasnoSC

1 36721546 RIVa 3369

dzialka polozona
czQsciowo w terenie
zabudowy uslugowo-

mieszkaniowei
wielorodzinnej,

o symbolu planu
2UlvIW oraz
czesciowo

w terenie d169
publicznych klasy

"zbiotcza',
o symbolach planu

2KOZ | 4KOZ



8

Gmina i Miasto
Czerwionka-
Leszczyny,

obreb Leszczyny
GL1 Y/0008t780/9,

wlasn0S6

1 2545t524 RV 953 953

dzialka polozona
w terenie zabudowy

uslugowo-
mieszkaniowej
wielorodzinnej,

o synbolu planu
2UMW

Gmina i Miasto
Czerwionka-
Leszczyny,

obreb Leszczyny
GL 1 Y/00oAn789/2,

w,lasnoSC

1 2586t528 RIVb 909 909

dzialka polozona
w terenie zabudowy

uslugowo-
mieszkan iowej
wielorodzinnej,

o synbolu planu
2UMW

10

Gmina i Miasto
Czerwionka-
Leszczyny,

obreb Leszgzyny
GLI Y/00110s88/1,

wlasn0S6

1 31981547 RIVb 5299 5299

dzialka polo2ona
czesciowo w terenie
zabudowy uslugowo-

mieszkaniowej
wielorodzinneJ,

o synbolu planu
2U lvlvv oraz

czesciowo w terenie
drogi publicznej klasy

,z.biorcza",
o synbolu planu

2KOZ

11

Gmina i Miasto
Czerwionka-
Leszczyny,

obreb Leszczyny
GL 1 Y/00040867/9,

wlasno6e

1 25751546 RIVa 58M 5844

dzialka polo2ona
czg6ciowo w terenie
zabudowy uslugowo-

mieszkaniowej
wielorodzinnej,

o symbolu planu
2Ulvfw oraz

czeSciowo w terenie
drogi publicznei klasy

,zbiorcza",
o symbolu planu

2KOZ

UWAGA: Szczeg6icwe warunki oddania w dzier2awg okre5lone zostanq w umowie.
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