
Zarzqdzenie Nr 4.tzz
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomo6ci gruntowej niezabudowanej
poloionej w Czenrvionce-Leszczynach, obrgb Czuch6w.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z po2n. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz.U. 22021 r. poz. 1899 z p62n.

zm.), Uchwaly Nr XL/435/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
26 listopada 2021 r. w sprawie wyra2enia zgody na zbycie nieruchomoSci gruntowej

niezabudowanej.

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1

Pzeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomosci Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,

w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomoSc gruntowq niezabudowanq poloZonq

w Czerwionce-Leszczynach, obr. Czuch6w, obejmujqcq dzialkq o nr 1662/369

o pow 0,4139 ha, dla kt6rej sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GL1Y/00122968/6

- zgodnie z wykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.

2.

1.

s2

Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci popzez
wywieszenie na tablicy ogloszefi Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

- ul. Parkowa 9 pzez okres 21 dni tj. od 25.04.2022 r. do 16.05.2022 r. oraz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Uzgdu: www.bip.czerwionka-
leszczyny.pl oraz www.czerwionka-leszczyny.pl.
lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznel wiadomoSci pzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiggu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie

kt6rego poNozona jest nieruchomo56 -,,lnfopublikator.pl".

s3

\A&konanie Zazqdzenia powiezam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury i Gospodarki

Nieruchomo5ciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMIN\ I MIASTA

('zerwionka- Leszczyny Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 1,..tzz
Burmistrza Gm iny i Miasta Gzerwionka-Leszczyny
z dnia 25.04.2022 r.

WYKA,Z

nieruchomosci stanowiacej wlasnosd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ptzeznaqonej do zbycia w trybie pzetargu nieograniczonego

Lp
Polo2enie

nieruchomoSci
nr ksiggiwieczystej

Oznaczenie wg katastru
nieruchomoSci Pow.

dzialki
lhal

Pzeznaczenie
nieruchomoSci

w miejscowym planie
zagospodarowania

ozestrzenneoo

Opis nieruchomoSci
Spos6b

zagospodarowania
nieruchomoSci

Forma oddania
nieruchomo6ci

Cena netto
lzt)

Ark Nr dzialki U2ytek

1 2 3 4 5 6 8 I 10 11 12

1

Czerwionka-
Leszczyny (obrgb

Czuch6w),

KW nr
GLlY/00122968/6

1 1662/369

LIV-
0,2824 ha

Lz-
0,1315 ha

0,4139

810.ZNU -Teren
zieleni nieuzqdzonej,

B37.WSR -Teren
rowu melioracyjnego,

B38.ZNU - Teren
zieleni nieuzqdzonej.

Nieruchomo5c poto2ona jest
w Czerwionce - Leszczynach, obr.
Czuch6w przy ul. Szyb Zachodni -

bezpoSredni dostgp do drogi
publicznej. Dzialka obejmuje obszar

ksztaltem zbli2ony do trapezu
o szer. ok 43-88 m idl. ok. 55-70 m.
Obszarjest nachylony na polnocny-
wsch6d. \A2dlu2 potnocnej granicy

dzialki pzebiega niewielki ciek
wodny. NieruchomoSc posiada
dostqp do uzbrojenia -vtzdlu2

ul. Szyb Zachodni pzebiega siec:
wodociqgowa oraz energetyczna.

Dzialkq przeci najq gazociqgi: @250
i4200-n.

NieruchomoS6 jest
obecnie u2ytkowana

w czqSci -
potudniowa czpSc

jest koszona
i u2ytkowanajako

lqka, czg56
polnocno-wschodnia

jest poroSniqta
tzcinq, a pas
wzdlu2 cieku

wodnego pozostaje
zadzewiony.

Sprzeda2 prawa
wlasnoSci

w przetargu
nieograniczonym

30 000,00

1.

2.

Spzeda2 nieruchomosci ujetej w wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w i ustug (ti. Oz.U.2021 t.

poz. 685 z p62n. zm.).
Termin do zlo2enia wniosk6w przez osoby, kt6rym pzystuguje pierwsze stwo w nabyciu pzedmiotowej nieruchomosci w oparciu
o pzepisy art.34 ust. 1 pK 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (l,j. Dz.U.22021 t., poa.1899 z p62n. zm.) wynosi6 tygodni,
liczqc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu li. od 25 kwietnia 2022 t.
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