
UCHWAŁA NR XXXVI/398/21 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 28 lipca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz przyznania 
pierwszeństwa w nabyciu budynków użytkowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 34 ust. 6 - 6b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości  gruntowej zabudowanej budynkami użytkowymi 
w postaci garaży, stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w Czerwionce-
Leszczynach, obręb Leszczyny, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 5005/283 km. 1 o pow. 
0,0112 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GL1Y/00114399/7 

2. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu budynków użytkowych w postaci garaży zlokalizowanych 
na działce określonej w ust. 1 wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku na 
rzecz ich najemców. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.   

§ 3.  

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/372/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 
2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz przyznania 
pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 
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UZASADNIENIE

Gmina Czerwionka-Leszczyny jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej

obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 5005/283 km. 1 o pow. 0,0112 ha, dla której Sąd Rejonowy

w Rybniku prowadzi KW GL1Y/00114399/7. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się dwa budynki

użytkowe w postaci garaży o powierzchnia 21 m2 , których najemcami są wnioskodawcy na mocy umowy

najmu z dnia 21.03.2017 r. zawartej na okres 10 lat.

Najemcy wystąpili o nabycie garaży wraz z częścią przedmiotowej nieruchomości.

Art. 34 ust. 6, 6a i 6b. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.

U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) stanowi, że odpowiednia rada lub sejmik w odniesieniu do nieruchomości

stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, może przyznać w drodze uchwały,

pierwszeństwo w nabywaniu najemcom budynków mieszkalnych lub użytkowych, stanowiących w całości

przedmiot najmu. Przedmiotem zbycia powinna być nieruchomość wraz z gruntem niezbędnym do

racjonalnego korzystania z budynku.

Zważywszy na fakt, iż budynki garaży są w całości przedmiotem najmu podjęcie niniejszej

uchwały znajduje oparcie w przywołanych wyżej przepisach.
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