
tsURMISTITZ
GMINY I MIASTA

('zerwronka-[,eszczyry

Zarzqdzenie Nr kkttzt
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dniaT wrze6nia 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomoSci gruntowej zabudowanej oraz
nieruchomoSci gruntowych niezabudowanych polo2onych w Czerwionce-
Leszczynach, obrgb Leszczyny.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
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 nieruchomo5ciami (t.j. Dz.U. 22021 r. poz. 199O z p62n.

zm.), Uchwaly Nr X)filll/369121 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
28 maja 2021 r. w sprawie wyrazenia zgody na zbycie nieruchomo5ci gruntowej
zabudowanej oraz Uchwaly Nr Dfilll/370/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyra2enia zgody na zbycie nieruchomo6ci gruntowych
niezabudowanych

zanzqdzam, co nastgpuje :

sl
Przeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomo6ci polo2one w Czerwionce-
Leszczynach, obr. Leszczyny, stanowiqce dzialki o nr 2084147 o pow. 0,1026 ha,2447137
o pow. 0,0769 ha, ff 3776137 o pow. 0,'1168 ha, nr 2079124 o pow. 0,0079 ha oraz
nr 3774137 o pow. 0,0032, dla kt6rych Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi
KW GL1Y/0009053217 - zgodnie z wykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego
zazqdzenia.

s2

\Ar!kaz, o K6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomoSci poptzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
- ul. Parkowa 9 pzez okres 21 dni tj. od 07.09.2021 r. do 28.09.2021 t. otaz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzqdu: www.bip.czerwionka-
leszczyny.pl oraz www.czerwionka-leszczyny.pl.
lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomo6ci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiggu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polo2one sq nieruchomoSci -,,lnfopublikator.pl".
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\Afikonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury i Gospodarki
Nieruchomo6ciami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

1.

@v\)



BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

( zerwionka-Leszcryny Zalqcznik do zarzqdzenia N r k0.8...t2t
B u rm is-trza.]9 m i ny i M iasta Czerwion ka-Leszczyny
z dnia 1,ffi.,.20i't r.

WYKAZ

nieruchomogci stanowiqcych wlasnosc Gminy i Miasla Czerwionka-Leszczyny pzsznaczonych do zbycia w trybie pzetargu nieograniczon€go:

Lp

Polo2enie
nieruchomoSci

nr ksiggi
wieczystej

Oznaczenie wg katastru
nieruchomo6ci Pow.

dzialki
lhal

Przeznaczenie
nieruchomoSci
w miejscowym

planie
zagospodarowania

orzestrzenneoo

Opis nieruchomoSci
Spos6b

zagospodarowania
nieruchomo6ci

Forma oddania
nieruchomoSci

Cena
netto [zl]

Ark
Nr

dziatki
U2ytek

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11

1

Czerwionka -
Leszczyny,

o. Leszczyny

GLlY/00090532/7

2 2084147 Bp 0,1026

7MN - Teren
zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej.

NieruchomoS6 poto2ona jest
w Czerwionce-Leszczynach, obr.

Leszczyny, pzy ul. G6rno6lqskiej - dojazd
lokalnq drogq o nawiezchni asfaltowej.

Dzialka obejmuje obszar ksztaltem
zbli2ony do trapezu o dt. ok. 36-42 m i szer.

ok.25-27 m. Obszar ten jest nieznacznie
nachylony na polnoc. Na dziatce znajduje
sig slupowa stacja transformatorowa wraz

z napowietzynymi liniami Sredniego
napigcia stanowiqca wlasno56

przedsigbiorstwa pzesylowego, kt6re
zdeklarowalo zasiedzenie slu2ebnoSci

przesylu. NieruchomoS6 posiada dostgp do
uzbrojenia - w sqsiedztwie przebiega sie6:
wodociqgowa, energetyczna, kanal izacji

sanitamej.

Dzialka ta jest
obecnie

niezagospodarowana,
poroSnigta zieleniq
niskq iwysokq. Na
dzialce znajduje sig

slupowa stacja
transformatorowa

wfaz z
napowietzynymi
liniami Sredniego

napigcia.

Spzeda2 prawa
wlasno5ci

w przetargu
nieograniczonym

40 000,00



2.

Czenryionka -
Leszczyny,

o. Leszczyny

GLlY/00090532/7

2 2447137

RV-
0,0061
\/t_tv-
0,0034
Lz-

0,0674

0,0769
16ZWS - Teren
zieleni w dolinie

ciek6w wodnych,
19MNU -Teren

zabudowy
mieszkaniowo-

ustugowej
jednorodzinnej,

11WS - Teren w6d
powierzchniowych

Sr6dlqdowych.

Nieruchomo56 polo2ona jest w Czenrionce
- Leszczynach, obr. Leszczyny,

przy ul. Pierchaly - lokalna droga o
nawiezchni czgSciowo wylo2onej plytami

betonowymi. Dziatki obejmujq obszar
nieforemnego ksztaltu o szer. ok. 24-36 m

i dlugo6ci do ok. 64 m. Potnocna czq56
dzialek obejmuje skarpg ijest znacznie

nachylona, natomiast zasadnicza ich czg6c
pozostaje stosunkowo plaska, acz

polo2ona ok. 2-3 m poni2ej poziomu ul.
Pierchaly. Ponadto dziatki przecina ciek

wodny. NieruchomoS6 posiada dostqp do
uzbrojenia -wzdlu? ul. Pierchaty przebiega
siec: wodociqgowa, gazowa, energetyczna,

kanalizacji sanitarnej. Siee energetyczna
Sredniego napigcia pzebiega nad

naro2nikami dzialki nr 2447137.

Dzialkisq
niezabudowane,

poroSnigte zieleniq
niskq iwysokq.
Ponadto dzialki

pzecina ciek wodny.

Sprzeda2 prawa
wlasnoSci

w przetargu
nieograniczonym

55 000,00

3.
2 3776137

RV-
0,0003
wt_ tv -
0,0043
Lz-

0,0s01
Lzr LIY

0,0621

0,1168

4. 2 2079124

dr-
0,0022
B-

0,0057

0,0079

4MN - Teren
zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej

Nieruchomo66 polo2ona jest w Czerwionce
- Leszczynach, obr. Leszczyny

przy ul. Pierchaly - lokalna droga o
nawierzchni czgSciowo wyto2onej plytami
betonowymi. Dzialki obejmujq niewielki

tr6jkqtny obszar o dl. ok. 19 m
i szer. do ok. 11 m. Obszar ten jest

nieznacznie nachylony na poludnie. Pzez
nieruchomoS6 pzebiega sie6:

wodociqgowa, energetyczna, kanalizacji
sanitarnej, zaS wzdlu2 ul. Pierchaly

pzebieqa sied qazowa.

Dziatki polo2one sq
wewnqtrz ogrodzenia

posesji
pzy ul. Pierchaty 8.

Na dziatkach znajdujq
sig ro5liny ozdobne

oraz wylo2ony kostkq
betonowq ciqg
komunikacyjny.

Sprzeda2 prawa
wlasnoSci

w pzetargu
nieograniczonym

6 000,00

5. 2 3774137 B 0,0032

1.

2.

Spzeda2 nieruchomo6ci ujetych w wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towadw i uslug (tj. Dz.U. 2021 r.

poz. 685 z p62n. zm.).
Termin do zlo2enia wniosk6w pzez osoby, K6rym pzysluguje pierwszeistwo w nabyciu pzedmiotowej nieruchomosci w oparciu
o pzepisyart.34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (tj. Oz.U. z2O2O t., poz- 1990z p6rn. zm.) wynosi6 tygodni,

nEtrz
i Miasta

od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od 7 wzeSnia 2021 r.


