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Zazqdzenie Nr S.?l.t Z't
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 10 listopada 2021 r.

w

do zbycia udzial6w w nieruchomo6ci gruntowej
poloionej
niezabudowanej
w Czerwionce.Leszczynach (obrgb Dgbiefsko).
sprawie przeznaczenia

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 z p62n. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt
9 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz.U.22021 r., poz.
1899 z p62n. zm.), Uchwaly Nr Xlll/148/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
dnia 22 listopada 2019 r.
sprawie wyra2enia zgody na zbycie udzial6w
w nieruchomoSciach gruntowych niezabudowanych w trybie bezprzetargowym na tzecz
innych wsp6twlaScicieli
zarzqdzam, co nastqpuje :

z

w

s1
Pzeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
wsp6twla6cicieli udzialy w nieruchomo6ci
gruntowe
wymienione w wykazie stanowiqcym zalqcznik do
obejmujqcej dzialki
n in iejszego zazqdzenia.

w trybie bezpzetargowym na Eecz innych

s2

1.

\A[kaz, o kt6rym mowa w S 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci popzez
wywieszenie na tablicy ogloszei Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 pzez okres 21 dni tj. od 10.11 .2021 r. do 01 .12.2021 t. otaz

2.

na

internetowych tutejszego Urzedu:
stronach
www.bip.czerwionka-leszczyny.pl oraz www.czerwionka-leszczyny.pl.
lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomoSci pzez
prasie lokalnej
zasiggu obejmujqcym co najmniej powiat,
ogloszenie
jest
na terenie kt6rego polo2ona
nieruchomo6ci - ,,lnfopublikator.pl".
zamieszczenie

w

o

s3
\A/ykonanie Zazqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu

lnfrastruktury

i Gospodarki Nieruchomo5ciami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4
Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Zalqcznik do Zarzqdzen ia Nr .. 229-J.?.X
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 10.11.2O21 r.

(,MINY I MTASTA

i

zerwionka'LeszczYnY

WYKAZ
nieruchomo6ci gruntqyej niezabudowanej stanowiqcel wsp6lvrlasnose Gminy I iasta Czerwionka-Le3zczyny przeznaczonej do zbycia
w trybie bezprzetargowtrm na rzecz innych wsp6if,laScicieli
Przeznaczenie
Lp

Oznaczenie wg katastru
nieruchomoSci

Polo2enie
nieruchomoSci
nr ksiggi wieczystej
2

1

1

2.

Pow.

nieruchomoSci

dzialki

w miejscowym planie
zagospodarowania

lhal

Ark

Nr dzialki

U2ytek

3

4

5

6

7

1

3563/1 99

RV

0,2212

2ZWS - Teren zieleni
w dolinie ciek6w
wodnych.

0,0450

I PU - Teren obiekt6w
produkcyjnych, sklad6w
i magazyn6w oraz
zabudowv usluoowei.

1

606/200

RV

1

14691201

RIVb

0,3590

KW
GL1 Y/00'16981 2/9

4.

1

1471t201

RIVb

0,1049

1PU - Teren obiekt6w
produkcyjnych, sklad6w
i magazyn6w oraz
zabudowy uslugowej.

'lPU - Teren obiekt6w
produkcyjnych, sklad6w
i magazyn6w oraz
zabudowy uslugowej,

'lZl -Teren zieleni
izolacyjnej.

Spos6b
zagospodarowania
nieruchomoSci

Drzestrzenneoo

CzerwionkaLeszczyny,
obr. Dqbieisko
3.

Opis nieruchomoSci

8
Nieruchomo5d polozona jest
w Czemrionce-Leszczynach, na
p6lnoc od ul. Jesionka - dojazd
prawnie nieuregulowany. Do
dzialki nr 3563/1 99 prowadzi

droga technologiczna
poprowadzona wzdlu2 autostrady
A1. Dzialki nr 3563/199, 606/200,
14691201 obejmujq pas gruntu
o dl. ok. 470 m i szer. ok.
10-16 m. Obszar ten jest
nieznacznie nachylony na p6lnoc.
Dzialka nr 14711201 polo2ona jest
odrqbnie - ok. 210 m na poludnie
od pozostalych, obejmuje pas
gruntu o dl. ok. 86-90 m i szer.
ok. 12,5 m. Obszar ten jest
nieznacznie nachylony na
poludnie. Dzialki nie posiadajq
uregulowanego dostepu do
uzbrojenia

-

I

Udzial
w nieruchomoSci

Forma oddania
nieruchomoSci

Cena netto [zl]

10

11

12

NieruchomoSC

obecnie u2ytkowana
rolniczo jako grunty
orne, poza niewielkq
czq6ciq dzialki nr
606/200, kt6ra
pzeciqta jest rowem.

Spzeda2 udzial6w

w trybie
bezprzetargowym

5t25

naibli2sze sieci sq

odlegle, a ich doprowadzenie musi
nastqpi6

pzez nieruchomoSci
os6b trzecich

1.

2.

/a

Spzeda2 nieruchomo6ci ujetej w wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawa o podatku od towar6u, i ustug (t.j. Oz.U. z 2021 t. poz.
685 z p6rn. zm.).
Termin do zlozenia wniosk6w pzez osoby, h6rym pzysluguje pierwszehstwo w nabyciu pzedmiotowej nieruchomosci w oparciu o pzepisy
art.34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (1.j. Oz.U.22021 r, poz. 18992 p6rn. zm.) wynosi6 tygodni, liczqc od dnia
wywieszenia niniejszego wykazu tj. od 10 listopada 2021 r.
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