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Zarzqdzenie Hr -5.?9.lzt
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomo6ci gruntowych niezabudowanych
polo2onych w Czerwionce-Leszczynach (obrqb Dqbierisko).

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), ar7. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz.U.22021 r.poz.1199zpofun.
zm.), Uchwaly Nr Xlll/147119 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
22 listopada 2019 r. w sprawie wyra2enia zgody na zbycie nieruchomosci gruntowych
niezabudowanych

zarzqdzam, co nastqpuje:

s1

Przeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
w trybie przetargu ograniczonego, nieruchomo6ci gruntowe niezabudowane polo2one
w Czeruionce-Leszczynach (o. Dqbierisko) wymienione w wykazie stanowiecym zalqcznik
do n iniejszego zazqdzenia.

s2

Wykaz, o kt6rym mowa w g 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci poprzez
wywieszenie na tablicy ogloszen Urzqdu Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny -
ul. Parkowa 9 przezokres2l dni tj. od 10.1'1.2021 r. do 01 .12.2021 r. oraz zamieszczenie
na stronach internetowych tutejszego Urzqdu: www.bip.czerwionka-leszczyny.pl oraz
www. czerwion ka-leszczyny. pl.
lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomo6ci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiegu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polo2one sq nieruchomo6ci -,,lnfopublikator.pl"

s3

\A&konanie Zazqdzenia 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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BURfuTISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwrcnka-LeszczYnY

Zalqcznik do Zarzqdzen ia N r 5 3.€l zt
Bu rm istrza Gm i ny i Miasta Gzerwion ka-Leszczyny
z dnia 1O.11.2021 r.

WYKAZ

nieruchomosci gruntowych niezabudowanych stanowiqcych udasnosd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeznaczonych do zbycia w przetargu
ogrirnrczonym:

Lp

Polo2enie
nieruchomoSci

nr ksiggi
wieczystej

Oznaczenie wg katastru
nieruchomoSci

Pow.
dzialki

lhal

Przeznaczenie
nieruchomo6ci

w miejscowym planie
zagospodarowania

Drzestrzenneoo

Opis nieruchomo5ci
Spos6b

zagospodarowania
nieruchomoSci

Forma oddania
nieruchomoSci

Cena netto
lzl

Ark Nr dzialki U2ytek

1 2 3 4 5 6 7 I I 10 't1

1

Czenltrionka-
Leszczyny,

o. Dqbiefisko.

KW
GLIY/00155510/1

1 3065/1 76 RlVa 0,3974

1 PU - Teren
obiekt6w

produkcyjnych,
sklad6w

i magazyn6w oraz
zabudowy uslugowej

NieruchomoSd polozona jest w Czenivionce-
Leszczynach, na polnoc od ul. Jesionka - dojazd

prawnie nieu regulowany. Dzialka obejmuje prostokqtny
obszar o dl. ok. 1 00 - 102 m i szer. ok. 39 m. Obszar

ten jest nieznacznie nachylony na poludnie.
NieruchomoSC nie posiada uregulowanego dostqpu do
uzbrojenia - najbli2sze sieci odlegle sq o kilkadziesiqt
metr6w, ptzy czym ich doprowadzenie musi nastqpiC

ozez nieruchomo6ci os6b tzecich.

Dzialka ta jest obecnie
uzytkowana rolniczo

jako grunt orny.

Spzeda2
prawa

wlasnoSci
w przetargu

ograniczonym

279.000,00

2. 1 3066/1 76 RIVa 0,3985

1PU - Teren
obiekt6w

produkcyjnych,
sklad6w

i magazyn6w oraz
zabudowy uslugowej.

NieruchomoS6 polo2ona jest w Czerwionce -
Leszczynach, na p6lnoc od ul. Jesionka - dolazd
prawnie nieuregulowany. Dzialka obejmuje obszar

ksztaltem zbli2ony do litery ,,L" o dl. ok. 48 - 172 m i

szer. ok. 17 -39 m. Obszar ten jest nieznacznie
nachylony na p6lnoc. NieruchomoSd nie posiada

uregulowanego dostepu do uzbrojenia - najbli2sze
sieci odlegle sq o kilkadziesiqt metr6w, pzy czym ich
doprowadzenie musi nastqpi6 pzez nieruchomoSci

os6b tzecich.

Dzialka obecnie
u2ytkowana rolniczo

jako grunt orny.

Spzeda2
prawa

wlasnoSci
w przetargu

ograniczonym

279.000,00

3. 1 3067t',t76 RlVa 0,3956

1 PU - Teren
obiektow

produkcyjnych,
sklad6w

i magazyn6w oraz
zabudowy uslugowej.

NieruchomoS6 polo2ona jest w Czerwionce-
Leszczynach, na p6lnoc od ul. Jesionka - dqazd

prawnie nieuregulowany. Dzialka obejmuje obszar
ksztaltem zbli2ony do litery,,L" o dl. ok. 71-83 m iszer.

ok.42-71 m. Obszar ten jest nachylony na p6lnoc.
NieruchomoS6 nie posiada uregulowanego dostgpu do
uzbrojenia - najbli2sze sieci odlegle sq o ponad '100 m

ptzy czym ich doprowadzenie musi nastqpie przez
nieruchomoSci os6b tzecich.

Dzialka obecnie
u2ytkowana rolniczo

jako grunt orny.

Spzeda2
prawa

wlasno5ci
w przetargu

ograniczonym

277.000,00



4.

Czerwionka-
Leszczyny,

o. Dqbieisko.

KW
GLlY/00091887/7

1 7611170 RIVa 0,4540

1Zl - Tereny zieleni
izolacyjnej,

1 PU - Teren
obiekt6w

produkcyjnych,
sklad6w

i magazyn6w oraz
zabudowy uslugowej.

Nieruchomo56 polo2ona jest w Czerwionce -
Leszczynach, na p6lnoc od ul. Jesionka - dqazd

prawnie nieuregulowany. Dzialka obejmuje wqski pas
gruntu o dl. ok.367-372 i szer. ok. 9-12 m. Obszar ten
jest nieznacznie nachylony na polnoc. NieruchomoSc
nie posiada uregulowanego dostQpu do uzbrojenia -

najbli2sze sieci odlegle sq o kilkadziesiqt metr6w, przy
czym ich doprowadzenie musi nastqpi6 przez

nieruchomoSci os6b tzecich.

Dzialka obecnie
uzytkowana rolniczo

jako grunt orny.

Sprzedaz
prawa

wlasnoSci
w przetargu

ograniczonym

318.000,00

1.

2.

Spzeda2 nieruchomosci ujqtych w wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w i uslug (t.j. Dz.U. 202'l r. poz.

685 z p6in. zm.).
Termin do zto2enia wnioskor| pzez osoby, K6rym pzysluguje pierwszeistwo w nabyciu pzedmiotowych nieruchomosciw oparciu o pzepisy
art. 34 ust. '1 pK '1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (lj. Oz.U.22021 r, poz. 1899 z p6in. zm.) wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia

wryieszenia niniejszego wykazu tj. od 10 lislopada 2021 t.

eutbtz
iminfliMiasta

Czewvly'nl$-Leszczyny

wie#U*riszewskl

\


