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. , ri. i!i,, ,:r7i.'!)-,! Zarzqdzenie Nt 5odl21
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnia2S paidziernika 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w uiyczenie czgSci nieruchomo6ci
gruntowej niezabudowanej, poloionej w Czenarionce-Leszczynach w obrqbie
Ksiq2enice na tzecz gminnej jednostki organizacyjnej.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. 2202'l r., poz. 1372), w zwiqzku z arl. 18 oruz at1.35 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami
(t.j. Dz. U.22021 r., poz.'1899)

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Przeznaczam do oddania w u2yczenie z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej, na czas
nieoznaczony, czq66 nieruchomoSci gruntowej niezabudowanej polozonej w obrqbie
Ksiq2enice, w zakresie dzialki nr 19331231 o pow. 1217 m2, dla kt6rej Sqd Rejonowy
w Rybniku prowadzi Ksiggq Wieczystq nr GLIY/00168513/6, z pzeznaczeniem na
realizacjq zadah statutowych jednostki - zgodnie z wykazem stanowiqcym zalqcznik
do n in iejszego Zarzqdzenia.

s2

1. Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomoSci poprzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
- ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 28.10.2021 r. do18.11.2021 r. oraz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzqdu:
www.bip.czerwionka-leszczyny.pl i www.czerwionka-leszczyny.pl.

2. lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomo6ci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiggu obejmujqcym co najmniej powiat, na
terenie kt6rego polo2ona jest nieruchomo6c - ,,lnfopublikator.pl".
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Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalecznik ato Zazedzen ia N r 5o6,/2 1

Burmistr.a Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 28 pa2dziemika 2021 t.

VITYKAZ

cz96ci nieruchomoSci gruntowei niezabudowan ej przeznaczonej do oddania w uiyczenie, poloionej w Czerwionce-Leszczynach,
obreb Ksiqienice, na rzecz gminnei jednostki organizacyinei

L.p.
Poloienie nieruchomoeci

nr ksiegi wieczystej,
forma wladania

Oznaczenie wg katastru
nieruchomoSci dzialki

w lml

Pow. gruntu Pzeznaczenie nieruchomosci
w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzenn€go
Opis nieruchomosci

Forma oddania
nieruchomoSci:eznaczona oo oooarna

w u2yczenie w [m1
nieruchomoaci

Ark. Nr dzialki U2ytek

I 2 3 4 5 6 7 8 I 10 1'1

1

Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny,

obrQb Ksiq2enice
GLl Y/00168513/6.

wlasnoSC

I 1933t23',1 1217 1217

dzialka polo2ona czQSciowo w terenach
sportu i rekreacji z zabudowa kubaturowe

o symbolu planu F2US1, w terenach
sportu i rekreacii 2 budowlami

i urzqdzeniami sportowo-rekreacyinymi
o symbolu planu F2U52

nieruchomosC
niezabudowana polo2ona

na terenie plaskim
w rejonie ulicy Slonecznej

z ptzeznaczeniefi na
rcallzaqe zadaf,

statutowych jednostki

zawarcie umowy
u2yczenia na czas

nieoznaczony

UWAGA: Szczegolowe warunki oddania w u2yczenie okre6lone zostanq w umowie.
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