
Zarzqdzenie Nr 35./22
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia26 stycznia 2022 r.

w sprawie pzeznaczenia do zbycia nieruchomo6ci gruntowej niezabudowanej
polo2onej w Czeruvionce-Leszczynach (obrgb Dgbierisko).

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 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz.U. 22021 r. po2.1899 zp62n.
zm.), Uchwaly Nr XLl436121 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
26 listopada 2021 r. w sprawie wyra2enia zgody na zbycie nieruchomo6ci gruntowej
niezabudowanej oraz Uchwaly Nr XLlll/451/21 Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach
z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyra2enia zgody na zbycie nieruchomo6ci gruntowej
niezabudowanej

zarz4dzam, co nastqpuje:

sl
Pzeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
w trybie pzetargu ograniczonego, nieruchomo5d gruntowq niezabudowanq polozonq
w Czeruvionce-Leszczynach, obr. Dqbierisko, stanowiEcq dzialki o numerach
ewidencyjnych'.291131 o pow. 0,9684 ha, 302/31 o pow. 0,0797 ha,448131 o pow. 0,1187
ha oraz 456131 o pow 0,0200 ha, dla kt6rej Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi
KW GLIY/0017173318 - zgodnie z vtykazem stanowiqcym zatEcznik do niniejszego
zatzqdzenia.

s2

Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomoSci poryzez
wywieszenie na tablicy ogloszei Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
ul. Parkowa 9 pzez okres 21 dni tj. od 26.01.2022 r. do 16.02.2022 r. oraz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzgdu: www.bip.czerwionka-
leszczyny.pl oraz wwwczerwionka-leszczyny.pl.
lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomosci pzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiggu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polo2ona jest nieruchomo56 -,,lnfopublikator. pl"
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Wykonanie Zazqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury i Gospodarki
NieruchomoSciami Urzedu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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WYKAZ

nieruchomosci gruntowei niezabudowanei stanowiqcej w{asno56 Gminy i Miasta Czerwionka-Leszr.zyny pzeznaczonej do zbycia
w przetargu ograniczonym:

Lp

Polo2enie
nieruchomoSci

nr ksiggi
wieczystej

Oznaczenie wg katastru
nieruchomoSci

Pow
dzialki

lhal

Przeznaczenie
nieruchomo6ci

w miejscowym planie
zagospodarowania

pzestzennego

Opis nieruchomo6ci
Spos6b

zagospodarowania
nieruchomoSci

Forma
oddania

nieruchomoSci

Cena netto
lzld

Ark
Nr

rlzialki U2ytek

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11

1.

Czerwionka-
Leszczyny,

o. Dgbiehsko.

KW
GLlY/00171733/8

7 291131

RIVb -
0,2529 ha

t_tv -
0,7155 ha

0,9684

1PU - Teren obiekt6w
produkcyjnych,

sklad6w
i magazyn6w oraz

zabudowy ustugowej.

NieruchomoS6 poto2ona jest
w Czerwionce-Leszczynach,

w obrgbie Dqbieisko,
przy ul. Kosynier6w. Dojazd

prawnie nieuregulowany.

NieruchomoSc obejmuje dwa
odrqbnie polo2one obszary

odlegle o ok: 85 m:

- poludniowy'. zlo2ony z dzialek
nr 291131 i 448131 ksztaltem

zbli2ony
do trapezu o szer. ok.809-108 m

i dl. ok. 78-145 m,

- p6lnocny: zlo2ony z dzialek
nr 302131

i456/31 ksztaftem zbli2ony do
trapezu

o szer. ok. 20-36 m i dl. ok 35 m.

NieruchomoS6 nie posiada
uregulowanego dostgpu do

uzbrojenia

- najbli2sze sieci sq odlegle.

Po dziatkach
nr 448131

i456/31 pzebiega
droga z ptyt

betonowych, awzdlu2
niej po dzialkach

nr 291131 i 302131
szeroki r6w. Pozostale
czgSci nieruchomo6ci

pozostajq
niezabudowane

i

niezagospodarowane,
poroSniqte zieleniq

niskq
i wysokq.

Sprzeda2 prawa
wlasno6ci

w pzetargu
ograniczonym.

840 000,00

2. 7 302131 RlVa 0,0797

1PU - Teren obiekt6w
produkcyjnych,

sklad6w
i magazyn6w oraz

zabudowv usluqowei.

3. 7 448t31 dr 0,1187

1PU - Teren obiekt6w
produkcyjnych,

sklad6w
i magazyn6w oraz

zabudowy uslugowej.

4. 7 456t31 dr 0,0200

IPU - Teren obiekt6w
produkcyjnych,

sktad6w
i magazyn6w oraz

zabudowy uslugowej.



1.

2.

Sprzedaz nieruchomoSci ujgtej w wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w i uslug (t.j. Dz.U.
2021 r. poz. 685 z p62n. zm.).
Termin do zlo2enia wniosk6w przez osoby, kt6rym przysluguje pierwszeristwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomo6ci w oparciu
o przepisy art. 34 ust. lpktli2ustawyogospodarcenieruchomo6ciami (t.j. Dz.U.22021 r., poz. 1899 z p62n. zm.) wynosi
6 tygodni, liczqc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od 26 slycznia 2022 t.
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