
Zarzqdzenie WG&2.,121
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia '15 grudnia 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udzialem
w nieruchomo5ci wsp6lnej, na rzecz obecnego najemcy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U.z2O21 r.,poz. 13722p62n.2m.) art.35 ust. 1i2iarl.37 ust.2 pkt 1

w zwiqzku z arl. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo6ciami (t.j. Dz. U. z 2021 t., poz. 1899 z po2n. zm.) oraz uchwaly
Nr XLVI/552/10 Rady Miejskiej w Czenivionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie okreSlenia zasad sprzedazy otaz warunk6w udzielania i wysoko6ci stawek
procentowych bonifikaty przy sprzeda2y lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych,
stanowiqcych wlasno6i Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Sl. z2O1O r.

Nr 102 poz. 1656 z p62n. zm.)

zarz4dzam, co nastqpuje :

sl
Przeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
w trybie bezprzetargowym na tzecz obecnego najemcy lokal mieszkalny w'az z udziatem
w nieruchomoSci wsp6lnej - zgodnie z wykazem stanowiqcym zatqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

s2

Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomoSci poptzez
wywieszenie na tablicy ogtoszefi Uzqdu Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny -
ul. Parkowa 9 pzez okres 21 dni tj. od 15.12.2021 r. do 05.0't.2022 t. orcz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Uzqdu: www.bip.czerwionka-
leszczyny.pl i www.czeruionkaleszczyny.pl.
lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomo5ci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polozona jest nieruchomoS6 -,,lnfopublikator.pl".

s3

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomo3ciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
z dnia 15 grudnia 2021 r.

WYKAZ

fokalu mieszkalnego wraz z udzialem w nieruchomoeci wsp6lnej, k6ry stanowi wlasnosc Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, ptzeznac;z.ony

do zbvcia na rzecz
Gena

Lp Poloienie
nieruchomoSci

Oznaczenie wg
katastru

nieruchomo6ci
Pow

dzialki

Przeznaczenie zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego oraz sPos6b
zagosPodarowania

Opis nieruchomosci lol€lowej ryrur
zbynvanego

prawa

nr ksiqgi wieczystej Ark. Nr dziatki

1 2 3 4 5 6 7 8 I

1

ul. Majqtkowa 3
obrqb Betk

GLlY/00136181/6

1 20831437
i

20861437

2182 m2 Dzialka nr 20831437 - czqsciowo tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu planu

1MW, czqsciowo tereny zieleni uzqdzonej
o symbolu planu 2ZP, dzialka nr 20861437 - tereny

zieleni uzqdzondl o symbolu planu 3ZP.

NieruchomoS6 zabudowana ll, a w czq6ci lll
kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym

wielolokalowYm'

Lokal mieszkalny pzy ul. Majqtkowej 3/10
w Belku, poto2ony na ll piqtze, w sklad kt6rego
wchodzq: pok6j/kuchnia, przedpok6j i lazienka

o lqcznej pow. u2Ytkowej 25,60 m '?.

Lokal posiada uzqdzonq ksiggq wieczystq
cL1 Y/001 361 96/4 prowad zonq pnez Sqd Rejonowy

w Rybniku.

Z prawem wlasno6ci nieruchomoSci lokalowej
tuiqzany jest udzial wynoszqcy 39/1000 czq5ci

w nieruchomoSci wsp6lnej objqtej ksiqgq wieczystq
GLlY/00136181/6.

wlasnoS6 27.113,00 zl
nefto

i. Sprzedaz lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynaleznym wraz z udzialem w nieruchomogci wsp6lnej objetego niniejszym wykazem

podllgiopodatkowaniu zgodniJz ustaw4 o podatku od'towar6w i irstug NeI (t.i. Dz..U.22021 .t..poz. 685 z p6Zn. zm.).

!. C"ii f,jufu *Vnikaj4c{ z operatu 
"-"rnko,,r"go 

pomniejsza sie o-przyznana. nabywcJ bonifikate na podstawie Uchwaty Nr XLVU55Z10 Rady
-niei"iili 

*E."r.,ril"""i:iJszcaractr z onia zo tut6gd zoro i n sprawie okreSlenia zasad sprzeda2y oraz warunk6w udzielania i wysokosci stawek

proient6wyctr bonifikaty przy iprzedazy tokali miiszkalnych w domach wielolokalowych, stanowiqcych wlasnoi6 Gminy i Miasta czerwionka-

Leszczyny(Dz. Urz. Woj. Sl. z 20'10 r Nr 102 poz. 1656 z p62n. zm.)-

a. r"#iri do zlozenia 
-wniosk6w 

pnez osdoy, rt6ry, przystugrije pierwszeistwo w nabyciu uwzglednionego w niniejszym wykazie lokalu

,i""irrin"go * oparciu o przepisy art.3+ ust.-i pt<t i izusiawyionia 21 siorpnia 1997 r. o gosp-o-d-arce nieruchomo6ciami (li. oz.U- 22021 t'

iii.TiASS lpOZ". ,m.) wynosi d ty6oOni, liczqc od dnia wywioszenia ninieiszsgo wykazu ti. od 15.12.2021 ,. 
,
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