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Burmistrza Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny

zdnial wrze5nia 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomo5ci gruntowych niezabudowanych
poloionych w Czerwionce-Leszczynach, obrqb Stanowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz.U.22020 r. poz. 1990 z p62n.
zm.), Uchwaly Nr lX96/1'l Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
20 mala 2011 r. w sprawie wyra2enia zgody na zbycie nieruchomoSci gruntowej
niezabudowanej, Uchwaly Nr lX97l11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
20 maja 2011 t. w sprawie wyra2enia zgody na zbycie nieruchomo6ci gruntowej
niezabudowanej oraz Uchwaly Nr XXX|ll/371/21 Rady Miejskiej w Czeruionce-
Leszczynach z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyra2enia zgody na zbycie nieruchomoSci
gruntowej niezabudowanej.

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Pzeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomoSci polo2one w Czerwionce-
Leszczynach, obr. Stanowice, obejmujqce dzialki o nr 255/69 o pow. 0,0025 ha, dla kt6rej
Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GLIY/00168199/8, nr 1939/67 o pow 0,0878 ha,
otaz nt 1940167 o pow. 0,1622 dla kt6rych Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi
KW GL1Y/0007386612 - zgodnie z v'rykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego
zarzqdzenia.

s2

Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomoSci popzez
wywieszenie na tablicy ogloszeh Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

- ul. Parkowa I przez okres 21 dni tj. od 07.09.2021 r. do 28.09.2021 r. oraz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzqdu: www.bip.czerwionka-
leszczyny.pl oraz www.czerwionkaleszczyny. pl.

lnformacjg 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 -,,lnfopublikator.pl".
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\A&konanie Zarzqdzenia powiezam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury i Gospodarki
NieruchomoSciami Urzqdu Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny.
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Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

1.

2.

LI4n^



BURMTSTRZ
GMINY I MiASTA

Czawion&n Ls&c4,ny
z.qcznlk do z.r4dzcnl. Nr 16.?.121
Buml.trua gmlny I lrlst! Czsrwlonka-Loazc.yny
z anu 0*9.9.zozi r.

WY](AZ

nieruchomoscistanowiecyci wlasnosc Gminy i Miasta Czerwionka-L€F,z(z,yny ptzezjtacz:onych do zbycla w trybis przetargu nleograniczon€go

Lp
Polo2enie

nieruchomoSci
nr ksiggi wieczystej

Oznaczenie wg katastru
nieruchomoSci Pow.

dzialki
lhal

Przeznaczenie
nieruchomo6ci
w miejscowym

planie
zagospodarowania

orzestrzenneoo

Opis nieruchomo6ci
Spos6b

zagospodarowania
nieruchomoSci

Forma oddania
nieruchomo6ci

Cena netto
lz\

Ark Nr dzialki U2ytek

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

1

Czenryionka-
Leszczyny (obrgb

Stanowice),

KW nr
GLlY/00168199/8

3 255/69 RIVa 0,0025

10MN1 - Tereny
zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej.

Nieruchomo5c poto2ona jest
w Czerwionce - Leszczynach, obr.
Stanowice, przy ul.Wyzwolenia -

droga publiczna o nawierzchni
z kostki brukowej (uzgodnienie
wjazdu zzarzqdqdrogi le2y po

stronie nabywcy). Dzialki obejmujq
obszar ksztaftem zbli2ony do trapezu
o dl. ok. 86-89 m i szer. ok. 28-29 m.

Obszar jest nieznacznie nachylony na
wsch6d. NieruchomoS6 posiada

dostgp do uzbrojenia - pzebiegajq
przez niq sie6 gazowa

i energetyczna, a w sqsiedztwie
dostqpna jest tak2e sie6

wodociaoowa.

Nieruchomo56 jest
obecnie

niezagospodarowana,
poroSniqta trawq. Jest

ona ogrodzona -
stopieri zuZycia
technicznego

ogrodzenia jest
znaczny.

Spzeda2 prawa
wtasnoSci

w przetargu
nieograniczonym

162 800,00

2.

Czenrionka-
Leszczyny (obrqb

Stanowice),

KW nr
cLlY/00073866/2

3
1939/67 RlVa 0,0878

3. 3
1940167 RlVa 0j622

1.

2.

Spzeda2 nieruchomosci ujetych w wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towardw i uslug (ti. Dz.U. 2021 r,

poz. 685 z p6in. zm.).
Termin do zlozenia wniosk6w pzez osoby, kt6rym przysluguje pierwszehslwo w nabyciu pzedmioto!flej nieruchomo6ci w oparciu

o pzepisy art. 34 ust. 1 pkt 'l i 2 ustawy o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz.U. z2O2O t., poz. 1990 z p62n. zm.) wynosi 6 tygodni,

liczqc od dnia wywi€szenia niniejszego wykazu q. od 7 wzEsnia 2021 r.
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