
Zarzqdzenie Nr 155 122
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w u2yczenie nieruchomo6ci gruntowej
zabudowanej budynkiem kaplicy, poloionej w Czerwionce - Leszczynach,
obrqb Leszczyny

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z2O22r. poz.559 zp62n.zm.)oraz art.35 ust. 1 i2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami
(t.j. Dz. U.22021 r., poz. 1899 zp62n.zm.).

zarzqdzam, co nasQpuje :

s1
Przeznaczam do oddania w u2yczenie nieruchomo6c gruntowq zabudowanq
budynkiem kaplicy, kt6ra jest wpisana do gminnego rejestru zabytk6w, polozonq
w obrgbie Leszczyny, bgdqcq wlasno6ciq Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ioznaczonq jako dzialka nr 1595/535, dla kt6rg Sqd Rejonowyw Rybniku prowadzi
ksiggg wieczystq nr GLIY/0015952012, na okres 3 lat, na zecz Stowazyszenia
Przyjaciol Leszczyn ,,Dzwon" z pzeznaczeniem na prowadzenie dzialalno6ci
statutowej oraz sprawowanie opieki nad zabytkowq kaplicq Sw. Jana Nepomucena

- zgodnie z wykazem stanowiqcym zal4cznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2
1. Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci po1zez

wywieszenie na tablicy ogloszeh Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
- ul. Parkowa 9 pzez okres 21 dni tj. od 11.04.2022 r. do 02.05.2022 r.

oraz zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzqdu:
www.bip.czerwionka-leszczyny.pl i www.czerwionka-leszczyny.pl.

2. lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomoSci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat,
na terenie kt6rej polo2ona jest nieruchomo66 - ,,lnfopublikator.pl".

s3
Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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nieruchomo6ci gruntowej zabudowanej
w uzyczenie.

zal cznik do 7-atzqdzenia Nr 155122
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VI'YKAZ
budynkiem kaplicy, polo2onej w Czerwionce - Leszczynach, obrqb Leszczyny ptzeznaczonej do oddania

Lp
Polo2enie nieruchomoSci,

nr ksQgi wieczystej,
foma wladania

Oznaeenie wg katiastru
nieruchomoSci dzialki

Pow. gruntr
przeznaczona do oddania

w u2yczenie w m'z

Przeznaczenie nieruchomo6ci
w miejscowym planie

zagospodarowania pzestzennego
Opis nleruchomoSci

Spos6b zagospodarowania
nieruchomoSci

Forma oddania
nieruchomoSci

Ark Nr dziat(i Uzytek

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

1

Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny,

obrqb
GLl Y/00159520/2.

wlasnoSC

I 1595/535 B 37 37

Dzialka polo2ona w terenie drogi
publicznej klasy ,zbiorcza" o symbolu

planu lKOZ oraz w terenie drogi
publicznej klasy "dojazdowa' o symbolu

planu 12KDD

nieruchomoSC
zabudowana budynkiem

kaplicy, kt6ra jest wpisana
do gminnego reiestru

zabytk6w

z ptzeznaczeniem na
prowadzenie dzialalnoSci

statutowej oraz
sprawowanie opieki nad

zabytkowq kaplicq 5w Jana
Nepomucena

zawarcie umowy
u2yczenia

na okres 3 lat. na
tzecz

Stowarzyszenia
Pzyjaci6l Leszczyn

"Dzwon"

UWAGA: Szczegolowe warunki oddania w u2yczenie okreSlone zostanq w umowie.
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