EI.JRMIS"RZ
GMINY I MIASTA

czerwrnnka-l-eszczyny zazqdzenie nr3c/rzt
Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny
z dnia 29 lipca 202'l r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczen3ami
przynaleinymi oraz udzialem w nieruchomo6ci wsp6lnej, na rzecz 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.35ust. 1i2iarl.37ust.2pkt1
w zvtiqzku z arl. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo6ciami (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 sprzedaZy otaz warunk6w udzielania i wysokoSci stawek
procentowych bonifikaty pzy spzeda2y lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych,
stanowiqcych wlasno66 Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Uz. Woj. Sl. 22010 r.
Nr 102 poz. 1656 z p62n. zm.)

zarz4dzam, co nastq puje

:

sl
Przeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka

w

-

Leszczyny,

trybie bezpzetargowym na tzecz obecnych najemc6w lokale mieszkalne wraz
pomieszczeniami przynale2nymi oraz udzialem w nieruchomoSci wsp6lnej
zgodnie
z wykazem stanowiqcym zat4cznik do niniejszego Zarzqdzenia.

-

z

s2
1.

2.

o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do

publicznej wiadomo5ci poptzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9 pzez okres 21 dni tj. od 29.07.2021 r. do 19.08.2021 t. otaz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Uzqdu: www.bip.czerwionkaleszczyny. 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 poic2one sq nieruchomo6ci -,,lnfopublikator.pl".
M/ykaz,

-

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

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
Czerwionka-LesuYnY
Zalqcznik do Zaruqdzenia NrWZt
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
z dnia 29lipca 2021 r.

IA'YKAZ
pomieszczeniami
przynaleZnymi
lokali mieszkalnych wraz z
oraz udzialem w nieruchomosci w6p6lnej, kt6re stanowiq wlasnosd Gminy
Czerwionka - Leszc4ny, pzeznaeonych do zbycia na zecz obecnych najemc6w
Poloienie

Oznaczenie wg

nieruchomo5ci

katastru
nieruchomo6ci

Lp

nr ksiggi wieczystej
2

1

1

o n ka-L eszczy ny,
ul. Glowackiego 7
obrgb Czerwionka

Cze nri

Przeznaczenie zgodnie

dzialki

z mieiscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
oraz spos6b zagospodarowania
6

Pow.

Ark.

Nr dzialki

3

4

5

1D5

2827t223

858 m2

o symbolu planu M1.
Nieruchomo66 zabudowana V
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

GLIY/00131684/7
3

Cze rwion ka-Leszczyny,

ul. Miarki2
obrgb Leszczyny

GLlY/00166735/4

7

Lokal mieszkalny

pzy ul. Glowackiego 7/8

8

I

395/10000

wlasno56

w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
I pigtrze, w sklad kt6rego wchodzq: tzy pokoje,
kuchnia, pzedpok6j i tazienka o lqcznej pow
u2ytkowej 48,00 m 2. Do lokalu przynale2y
piwnica nr 718 o pow. 3,47 m 'z.

10

12'1.504,00 zl

netto

Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 6MW.
NieruchomoS6 zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Konopnickiej 6A/4
w Czenarionce-Leszczynach, polo2ony na
I piqtrze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa pokoje,
kuchnia, pzedpok6j i lazienka o lqcznej pow.
u2ytkowej 53,27 m 2. Do lokalu przynale|y
piwnica nr 6al4 o pow. 3,11 m '.

287110000

wlasno56

142.629,00 zl
nefto

1

42951301

1747 m2

Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 3MW.
Nieruchomo6d zabudowana V
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

Lokalmieszkalny pzy ul. Ligonia 14Al7
w Czenarionce-Leszczynach, polo2ony na
ll pigtrze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa
pokoje, kuchnia, przedpok6j ilazienka o lqcznej
pow. u2ytkowej43,85 m 2. Do lokalu pzynale2y
piwnica nr 14N7 o pow. 3,32 m'?.

145/10000

wlasno56

114.203,00 zl
netto

1

4482t330

846 m'

Lokal mieszkalny pzy ul. Miarki 217
Teren zabudowy mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
wielorodzinnej o symbolu planu 7MW.
ll pietze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa
Nieruchomo66 zabudowana V
pokoje, kuchnia, pzedpok6j ilazienka o lqcznej
kondygnacyjnym (ll pigtrowym
z poddaszem u2ytkowym) budynkiem pow. u2ytkowej 50,57 m'. Do lokalu przynale2y
piwnica nr 217 o pow. 5,20 m '?.
mieszkalnym wielolokalowym.

557/1 0000

wlasno5i

131.705,00 zl
netto

GL1Yt00127944t7
Cze rwion ka-Leszczyny,

Cena

1315 m2

ul. Ligonia 14
obrgb Leszczyny

4

Tytul
zbywane
-go
prawa

4707t330

GLlY/001s4630/1
Czenruion ka-L eszczyny,

Udzial

Miasta

1

ul. Konopnickiej 6
obrqb Leszczyny

3

Tereny mieszkaniowo-uslugowe

z przewagqzabudowy wielorodzinnej

Opis lokalu mieszkalnego

i

5

Czenrvionka-Leszczyny,
ul. Morcinka 2
obrqb Leszczyny

1

4501/80

22',t3 m'

Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 2MW.
Nieruchomo66 zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

GL1Yt0012871',U2

Lokal mieszkalny przy ul. Morcinka 2El2
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
parterze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa pokoje,
kuchnia, przedpok6j i lazienka o lqcznej pow.
u2ytkowej 45,16 m'?. Do lokalu pzynale2y
piwnica nr 2el2 o pow.14,88 m '?.

230/1 0000

wlasnoSc

114.315,00 zl
netto

1. Sprzedaz lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynaleZnymi waz z udzialF.,m w nieruchomosci wsp6lnej objetych ninieiszym wykazem
podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawe o podatku od towar6w i uslug (VAT) (t.j. Dz. U. z2O2'l r. poz.685 z p62n. zm.).
2. Cenq lokalu wynikajqcq z operatu szacunkowego pomniejsza sie o pzyznanq nabywcy bonifikate na podstawie Uchwaly Nr XLVU552I10 Rady
Miejskiej w CzeMionc€-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie okreslenia zasad sprzedaly oraz warunk6w udzielania i wysokosci stawek
pocentowych bonifikaty przy spzedazy lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych, stanowiqcych w{asno6e Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny (Dz. Urz. woj. Sl. z 2010 r. Nr 102 poz. '1656 z p6Zn. zm.).
3. Termin do zlo2enia wniosk6w pzez osoby, kt6rym przysluguie pierwszeistwo w nabyciu uwzglgdnionych w niniejszym lwkazie lokali
mieszkalnych w oparciu o przepisy art.34 ust. pkt 1i2 ustawyz dnia 21 sierpnia'1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (l). Oz-V- z 2020 t.
goz. 1990 z p62n. zm.) wynosi 6 tygodni, liczac od dnia wywieszenia ninieiszego Wkazu ti- od 29.07 .202'l t.

l

