
Zarzqdzenie Nr86 122
Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny

z dnia 9 marca 2022 r.

w sprawie przeznaczenia do
z pomieszczeniami przynaleinymi oraz
rzecz obecnych najemc6w

zbycia lokali mieszkalnych wrlaz
udzialem w nieruchomo6ci wsp6lnej, na

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. 35 ust. 1i2iarl.37 ust.2 pkt 1

w zwiEzku z ad.. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoSciami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z p62n. zm.) oraz uchwaly
Nr XLVI/552/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie okreSlenia zasad sprzedaZy o@z warunk6w udzielania i wysoko6ci stawek
procentowych bonifikaty pzy spzeda2y lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych,
stanowiqcych wlasno66 Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Uz. Woj. Sl. z 2010 r.

Nr 102 poz. 16562p62n.2m.)

zarzqdzam, co nastgpuje:

s1

Pzeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych najemc6w lokale mieszkalne wraz
z pomieszczeniami przynale2nymi oraz udziatem w nieruchomoSci wsp6lnej - zgodnie
z vtykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2

Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomo5ci popzez
wywieszenie na tablicy ogloszei Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 09.03.2022 r. do 30.03.2022 r. oraz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego UrzQdu: www.bip.czerwionka-
leszczyny.pl i www.czerwionka-leszczyny.pl.
lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomo6ci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polo2one sq nieruchomo6ci -,,lnfopublikator.pl".

s3

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfraskuktury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr EG 122
Burmistrza Gminy i Miasta Gzeruvionka - Leszczyny
z dnia 9 marca 2022 r.

WYKAZ

lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynaleznymi oraz udzialem w nieruchomosci wsp6lnej, kt6re stanowiq wlasno66 Gminy i Miasta
CzeMionka - Leszczyny, pzeznaczonych do zbycia na zecz obecnych naiemc6w

Lp Polo2enie
nieruchomoSci

nr ksiggi wieczystej

Oznaczenie wg
katastru

nieruchomo6ci
Pow.

dzialki

Przeznaczenie zgodnie
z miejscowym planem

zagospodarowan ia przestrzennego

Opis lokalu mieszkalnego Udzial Tytul
zbyrwane

-go
prawa

Cena

Ark. Nr dziatki
oraz sposob zagospodarowanaa

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10

1 Czerwionka-L eszczyny,
ul. Morcinka 4

obrgb Leszczyny

GLlY/00128691/5

1 4406t326 1109 m2 Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 5MW.

Nieruchomo6c zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Morcinka 4Cl1
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na

I pigtrze, w sklad kt6rego wchodzq: trzy pokoje,
kuchnia, przedpok6j, lazienka i WC o tqcznej

pow. u2ytkowej 65,14 m 2. Do lokalu pzynale2y
piwnica nr 4cl1 o pow. 12,73 m2.

264110000 wlasnoSc 189.425,00 zl
nefto

2 Czerwionka-L eszczyny,
ul. Morcinka 5

obrqb Leszczyny

GLlY/00126318/3

1 432',U109 1170 m2 Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 3MW.

Nieruchomo56 zabudowana V
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny pzy ul. Morcinka 5D/4
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na

I pigtrze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa pokoje,
kuchnia, pzedpok6j itazienka o lqcznej pow.

u2ytkowej 49,34 m 2. Do lokalu pzynale2y
piwnica nr 5d/4 o pow. 4,61 m'?.

222t10000 wlasnoSc 153.605,00 zl
nefto

3 Cze rwion ka-Leszczyny,
ul. Zeromskiego 3
obrgb Leszczyny

GL1Y10014857512

1 44991326 2078 m2 Teren zabudowy mieszkan iowej
wielorodzinnej o symbolu planu 5MW.

Nieruchomo56 zabudowana V
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny przy ul. Zeromskiego 3B/4
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na

I pigtrze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa pokoje,
kuchnia, pzedpok6j i lazienka o lqcznej pow.

u2ytkowej 44,20 m 2. Do lokalu przynale2y
piwnica nr 3b/4 o pow. 3,46 m2.

251l1 0000 wlasno56 123.089,00 zl
netto

4 Czerwionka-L eszczyny,
ul. 2eromskiego 3
obrgb Leszczyny

GL1Y100',t4857512

1 4499t326 2078 m2 Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu SMW.

NieruchomoSC zabudowana V
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny pzy ul. Zeromskiego 3B/11
w Czerwionce-Leszczynach, poto2ony na
lll pigtrze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa

pokoje, kuchnia, przedpok6j ilazienka o tqcznej
pow. u2ytkowej 35,78 m'. Do lokalu przynale2y

piwnica nr 3b/11 o pow.4,24 m2.

21',110000 wtasnoSc 11 1 .390,00 zl
nefto



1. Sprzeda2 lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynale2nymi wraz z udzialem w nieruchomoSci wsp6lnej objgtych niniejszym wykazem
podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towarow i uslug (VAT) (t.j. Dz. U. z 2O21 r. poz. 685 z p62n. zm.).
2. Cenq lokalu wynikajqcq z operatu szacunkowego pomniejsza sig o przyznanq nabywcy bonifikatg na podstawie Uchwaly Nr XLVI/552/10 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach zdnia26lutego 2010 r. w sprawie okreSlenia zasad sprzedazy otaz warunkow udzielania iwysokosci stawek
procentowych bonifikaty przy sprzeda2y lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych, stanowiqcych wlasno56 Gminy i Miasta Czeruvionka-
Leszczyny (Dz. l)rz. Woj. Sl. z2O1Or. Nr 102 poz. 1656zpo2n.zm.).
3. Termin do zlo2enia wnioskow przez osoby, kt5rym przysluguje pierwszefistwo w nabyciu uwzglgdnionych w niniejszym wykazie lokali
mieszkalnych w oparciu o przepisy art. 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz.U. z 2O21 r.

poz. '1899 z p62n. zm.) wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od 09.03.2022 r.
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