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zarzqdzenie Nr 50+/21

Bu rmistrza Gm i ny i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnia23 paidziernika 202'l r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem czg6ci gminnej nieruchomo5ci
gruntowej na nzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym.

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) otaz arl. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz. U. z 2021 r.,

poz. 1899) oraz Uchwaly Nr XXXVlll/417121 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 't5 pa2dziernika 2021 r. w sprawie wyraZenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcq oraz wyraZenia zgody na
odstqpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Przeznaczam do oddania w najem w trybie bezpzetargowym na okres do 3 lat,
czq6ci niezabudowanej nieruchomo6ci gruntowej o powierzchni najmu 50 m2

(pow. calkowita 28 880 m2), stanowiEcej wlasnoS6 Gminy i Miasta Czenvionka-
Leszczyny, polozonej w obrqbie Czenarionka przy ul. Le5nej, oznaczonej numerem
ewidencyjnym 31191279, dla kt6rej Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi ksiqgg
wieczystq o numeze GLIY/0011654015 z pzeznaczeniem na sklad material6w na
czas przebudowy sieci energetycznej - zgodnie z wykazem stanowiqcym zalqcznik
do ni niejszego Zarzqdzenia.
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Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci popzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

- ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 28.10.2021 r. do 18.11 .2021 r.

oraz zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Uzqdu:
www.bip.czerwionka-leszczyny.pl i www.czerwionka-leszczyny.pl.
lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomo5ci przez
ogtoszenie w prasie lokalnej o zasiggu obejmujqcym co najmniej powiat, na
terenie kt6rego polo2ona jest nieruchomo56 -,,1 nfopublikator.pl".
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\A/ykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Urzqdu Gminy i Miasta Czenalonka-Leszczyny.
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Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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ZalqcznikdoZaszqdzenia Nr 50+ /2,
Bu rm istrza G mi ny i Miasta Gzerwionka-Leszczyny
z dnia 28 pa2dzlernlka202l r.

U'YKAZ

czesci gminnei nieruchomo6ci gruntowei przeznaczonei do oddania w najem na rzecz dotychczasowego naiemcy w trybie bezprzetargowym.

Lp.

Polo2enie
nieruchomo6ci,

numer KW,
forma wladania

Oznaczenie wg katastru
nieruchomoSci Pow.

dzialki
w [m']

Powierzchnia
gruntu

ptzeznaczona
do oddania

w najem w [m'?l

Przeznaczenie
nieruchomoSci w

miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego

Opis
nieruchomoSci

Spos6b
zagospodarowania

nieruchomo6ci

Forma oddania
nieruchomo6ci

Vvysokosc
oplat

z gtulu najmu

Termin
wnoszenia oplat

Zasady aktualizacji
oplaty

Ark. Nr dzialki UZytek

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12 13 14

1

Gmina i Miasto
Czerwionka-
Leszczyny,

obrqb Czerwionka,
GLI Y/001 1 6540/5,

wlasno56

1 3',t191279 Tr 28880 50

dzialka polo2ona
czqSciowo

w terenach zieleni
wysokiej izalesiefi
o symbolu planu

A3ZR, w terenach
zabudowy

uslugowej o
synbolach planu

AIU iA2U,w
terenach dr6g

publicznych klasy
"dojazdowa" o

symbolach planu
AlKDD iA3KDD

nieruchomoS6
niezabudowana

polo2ona
ptzy

ul. LeSnej

zprzeznaczeniem
na sklad

material6w na
czas przebudowy

sieci
energetycznej

bezprzetargowe
zawarae umowy
najmu na okres

do 3 lat

50,00 zl +
obowiqzujqca
stawka VAT

miesieczny
czynsz platny do

10-9o dnia
ka2dego
miesiqca

oplata bQdzie
waloryzowana nie
czq6ciej niz'azw

roku kalendarzowym
o caloroczny wska2nik

cen towar6w
i uslug

konsumpcyjnych za
poprzedni rok
kalendarzowy

UWAGA: Szczegolowe warunki oddania w najem okreSlone zostanq w umowie.
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