
BURMISTRZ
GMINY IMIASTA

Czerwmnka-l.eszczyny Zarzqdzenie nr *.Q2.tzt
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem czgsci nieruchomo6ci gruntowej
bgdqcej w gminnym zasobie nieruchomo6ci na rzecz wnioskodawcy w trybie
bezprzetargowym.

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.)oraz art.35 ust. 1 i2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1990 z p62n. zm.) oraz Uchwaly Nr XXXIV/386/21 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 czet\Nca 2021 r. w sprawie wyra2enia zgody
na odstqpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu otaz na oddanie
w najem czg5ci nieruchomo6ci gminnej na okres 5 lat.

zarzqdzam, co nastgpuje:

sl
Przeznaczam do oddania w najem z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta
Czenivionka-Leszczyny w trybie bezprzetargowym czesd nieruchomo6ci gruntowej
polozonej w obrgbie Czenrvionka przy ulicy Parkowej, oznaczonej w ewidencji
numerem 23731256, zapisanej w KW nr GL1Y1O0120204/9, wpisanej do rejestru
zabytk6w pod nr 1281181, na kt6rej usytuowany jest pawilon handlowy nietrwale
zwiqzany z gruntem, bgdqcy wlasno6ciq wnioskodawcy, na okres 5 lat,
z pzeznaczeniem na prowadzenie w ww. obiekcie dzialalno6ci handlowej - zgodnie
z wykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2

Wykaz, o kt6rym mowa w g 1, zostaje podany do publicznej wiadomoSci poprzez
wywieszenie na tablicy ogloszefi Urzqdu Gminy i Mlasta Czerwionka-Leszczyny
- ul. Parkowa g przez okres 21 dni tj. od 06.07.2021 r. do 27.07.2021 r.
oruz zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzqdu:
www.bip.czerwionka-leszczyny.pl i www.czerwionkaleszczyny.pl.
lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomo6ci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiegu obejmujqcym co najmniej powiat, na
terenie kt6rego polo2ona jest nieruchomosd - ,,lnfopublikator.pl".

s3

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

s4

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

Czenvionka-Leszczyny

Zalqcznlk do Zarzqdzen ia N r ?. 9fr nt
Bu rm istrza G m i ny i M iasta Czenrion ka-Leszczyny
z dnia 6 lipca 2021 r.

WYl(AZ

czesci nieruchomosci gruntowei bgdqcej w gminnym zasobie nieruchomo6ci pzeznaczonej do oddania w nalem na rzecz wnioskodawcy w trybie
bezpzetargowym.

Lp.

Polo2enie
nieruchomoSci,

numer KW,
forma wladania

Oznaczenie wg katastru
nieruchomoSci Pow.

dzialki
w [m'l

Powierzchnia
gruntu

przeznaczona
do oddania

w najem w [m'z]

Przeznaczenie
nieruchomosci w

miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego

Opis
nieruchomoSci

Spos6b
zagospodarowania

nieruchomoSci

Forma oddania
nieruchomo6ci

\ /ysokoSC
oplat

z tytulu najmu

Termin
wnoszenia oplat

Zasady aktualizacji
oplaty

A*. Nr dzialki U2ytek

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12 13 14

1

Gmina iMiasto
Czenivionka-
Leszczyny,

obrqb Czerwionka,
GLlY/00120204/9,

wlasnoSC

1 23731256 Bi, Bz 11424 10

dzialka polo2ona
czq5ciowo

w terenach uslug
publicznych,

o symbolu planu
ZUP-|, w terenach

d169 i ulic
powiatowych
igminnych,

o symbolach planu
KZ112,KD

dzialka polozona
ptzy

ul. Parkowej,
na kt6rej

usytuowany jest
obiekt budowlany

nietnivale
zwiqzany
z gruntem

zprzeznaeeniem
na prowadzenie

dzialalnoSci
handlowej

bezpzetargowe
zawarcie umowy
najmu na okres

5 lat

90,00 zl +
obowiqzujqca
stawka VAT

miesigczny
czynsz platny do

10-go dnia
kazdego
miesiqca

oplata bqdzie
waloryzowana nie
czqSciej ni2 ezw

roku kalendarzowym
o caloroczny wska2nik

cen towar6w
i uslug

konsumpcyjnych za
poprzedni rok
kalendarzowy

UWAGA: Szczeg6lowe warunki oddania w najem okre6lone zostanq w umowie.
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