
Zarzqdzenie NrA2l l2'l
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wtaz
z pomieszczeniami przynale2nymi oraz udzialem w nieruchomo5ci wsp6lnej, na
rzecz obecnych najemc6w

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym(t.j. Dz. U.22021 r.,poz. 13722p62n.2m.),art.35ust. 1i2iarl.37ust.2pktl
w zwiqzku z arl. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoSciami (t.j. Dz. U. z 2021 t., poz. 1899 z p62n. zm.) oraz uchwaly
Nr XLVI/552/10 Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie okre6lenia zasad sprzeda?y otaz warunk6w udzielania i wysokoSci stawek
procentowych bonifikaty przy spzeda2y lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych,
stanowiqcych wlasno6d Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Uz. Woj. Sl. z2O1O r.

Nr 102 poz. 16562p62n.2m.)

zarzqdzam, co nastqpuie:

sl
Przeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
w trybie bezpzetargowym na rzecz obecnych najemc6w lokale mieszkalne wraz
z pomieszczeniami pzynaleznymi oraz udzialem w nieruchomo5ci wsp6lnej - zgodnie
z wykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.
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Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomoSci poptzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
ul. Parkowa 9 pzez okres 21 dni tj. od 15.12.2021 r. do 05.01 .2022 r. oraz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Uzqdu: wwwbip.czerwionka-
leszczyny. pl i wwwczerwionkaleszczyny. pl.

lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje siq 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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Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Zalqcznlk do Zarzqdzen ia Nr 62( I 21
Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwionka - Leszczyny
z dnia 15 grudnia 2021 r.

wYt(Az

lokali mieszkalnych wlaz z pomieszczeniami przynale2nymi oraz udzialem w nieruchomo6ci wsp6lnej, kt6re stanowiq wlasno66 Gminy i Miasta
CzeMionka - Leszczyny, pzeznaczonych do zbycia na rzecz obecnych najemc6w

Lp Poloienie
nieruchomo5ci

nr ksiqgiwieczystej

Oznaczenle wg
katastru

nieruchomo6ci
Pow

dzialki

Przeznaczenie zgodnle
z mieJscowym planem

zagospodarowania przestrzennego
oraz spos6b zagospodarowania

Opis lokalu mieszkalnego Udzial Tytul
zbynrane

-go
prawa

Cena

Ark. Nr dzialki

1 2 3 4 5 6 7 I I 10

1 Czerwion ka-Leszczyny,
ul. Broniewskiego 3

obrqb Leszczyny

GLlY/00128301/5

1 4408t326 1327 m2 Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 5MW.

Nieruchomo66 zabudowana V
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Broniewskiego 3C/9
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na

ll piqtrze, w sklad kt6rego wchodzq: tzy pokoje,
kuchnia, pzedpok6j ilazienka o lqcznej pow.

u2ytkowej45,25m '?. Do lokalu pzynale2y
piwnica nr 3c/9 o pow. 3,11 m2.

189/10000 wlasno56 106.983,00 zl
netto

2 Czenrion ka-Leszczyny,
ul. Broniewskiego 8

obrqb Leszczyny

GL1Y10012582',115

1 42681307 1486 m2 Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 2MW.

NieruchomoS6 zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny pzy ul. Broniewskiego 8/4
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
ll pigtrze, w sklad kt6rego wchodzq: pok6j,

kuchnia, pzedpok6j ilazienka o lqcznej pow.
u2ytkowej 36,91 m 2. Do lokalu pzynale?y

piwnica nr 8/4 o pow. 4,95 m'.

186/10000 wlasno36 114.033,00 zl
netto

3 Czeruvi on ka-Leszczyny,
ul. Morcinka 2

obrgb Leszczyny

GL1Y10012871112

1 450'1/80 2213 mz Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 2MW.

NieruchomoS6 zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Morcinka 2Bl7
w Czenrvionce-Leszczynach, polo2ony na
lll pigtze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa

pokoje, kuchnia, pzedpok6j i lazienka o lqcznej
pow. u2ytkowej 45,16 m 2. Do lokalu pzynale2y

piwnica nr 2bl7 o pow. 7,84 m'.

203/10000 wlasnoSd 119.871,00 zl
netto

4 Czerwion ka-Leszczyny,
ul. Morcinka 3

obrgb Leszczyny

GLl Y/00'126054/4

1 43171101
i

4319t102

1734 mz Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 3MW.

NieruchomoS6 zabudowana V
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny pzy ul. Morcinka 3C/10
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
lV pigtze, w sklad kt6rego wchodzq: trzy

pokoje, kuchnia, pzedpok6j, tazienka iWC
o lqcznej pow. u2ytkowej 60,32 m 2. Do lokalu
pzynale2y piwnica nr 3c/10 o pow. 4,O4 m2.

265/1 0000 wlasnoSC 160.111,00 zl
netto



5 Czerwion ka-Leszczyny,
ul. Sportowa 6

obrgb Leszczyny

GL1Y10012290711

1 42151326 1418 m2 Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 5MW.

NieruchomoS6 zabudowana V
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny pzy ul. Sportowej 6A/8
w Czenalonce-Leszczynach, polo2ony na

ll piqtrze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa pokoje,
kuchnia, przedpok6j ilazienka o tqcznej pow.

u2ytkowej36,64 m 2. Do lokalu przynale2y
piwnica nr 6A/8 o pow. 5,64 m'.

203/1 0000 wlasno56 91.941,00 zl
netto

1. Spzeda2 lokali mieszkalnych z pomieBzczeniami przynaleZnymi wraz z udzialem w nieruchomo6ci wspolnej objetych niniejszym wykazem
podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w i uslug (VAT) (ti. Oz. U. 22021 r. poz. 685 z p6Zn. zm.).

2. Ceng tot<atu wynikajecq z operatu szacunkowsgo pomnieisza sie o przyznanq nabywcy bonifikate na podstawie Uchwaly Nr XLVI/552/10 Rady
Miejskdi w CzeMionce-Leszczynach z dnia 26 ldego 2010 r. w sprawie okreslenia zasad sprzedazy oraz warunk6w udzielania i wysokosci siaw€k
proientowych bonifikaty przy 6ptzeda2y lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych, stanowiecych vulasnosc Gminy i Miasta CzeMionka-
Leszczyny (Dz. Uz. Woj. Sl. z 2010 r. Nr 102 poz. 1656 z p6Zn. zm.).
S. feritiri do zlo2enia wnioskdw pEez osoby, kt6rym prrystuguie pien szehstwo w nabyciu urirrzglednionych w niniejszym wykazie lokali
mieszkalnych w oparciu o przepisyart.34 ust. 1pkt I i2ustawyzdnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (ti. Dz.U.22021 t.

poz. 1899 z p62n. zm.) wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia wywisszcnia niniejszogo wykazu tj. od 15.12.2021 t.
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