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Zarzqdzenie nr 2l9lZZ
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 25 maia 2022 r.

w sprawie przeznaczenia

do
zbycia lokali mieszkalnych wraz
z pomieszczeniami przynaleinymi oraz udzialem w nieruchomo5ci wsp6lnej, na
rzecz obecnych najemc6w

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U.22022 r., poz.559 zpo2n.zm.), a(.35 ust. 1i2iarl.37 ust.2 pkt 1
w zwiqzku z afi. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo6ciami (t.j. Dz. U. z 2021 t., 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 wysokosci stawek
procentowych bonifikaty pzy spzeda2y lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych,
stanowiqcych wlasno6i Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. lJrz. Woj St. z2Q1O r.
Nr 102 poz. 1656 z p62n. zm.)
zarzqdzam, co nastqpuje

:

sl
Pz.eznaczam do zbycia z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta Czerwionka

w trybie bezpaetargowym na rzecz obecnych

-

Leszczyny,

najemc6w lokale mieszkalne wraz

z

pomieszczeniami przynale2nymi oraz udzialem w nieruchomoSci wsp6lnej
z wykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

-

zgodnie

s2
1.

Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci poptzez
wywieszenie na tablicy ogloszen Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 25.05.2022 r. do 15.06.2022 t. otaz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Uzqdu: www.bip.czerwionkaleszczyny. pl i www.czeruvionka-leszczyny. pl.

o

zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomoSci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polo2one sq nieruchomoSci -,,lnfopublikator.pl".

2. lnformacjq
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Wykonanie Zazqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu

lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

lN

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

)

Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 238lZZ
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
z dnia 25 mqa2022 r.

Czcrrvionk :-LeszczYnY

WYKAZ
lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami pzynaleznymi oraz udzialem w nieruchomosci wsp6hej, kt6re stanowie wlasnoS6 Gminy
CzeMionka - Leszcryny ptzeznaa.zonych do zbycia na rzecz obecnych najemc6w

Lp

Polo2enie

Oznaczenie wg

nieruchomoSci

katastru
nieruchomoSci

nr ksiggi wieczystej
1

1

2

Czerwionka-Leszczyny,
ul. Dworcowa 3
obrgb Leszczyny

P

Czerwionka-L eszczyny,
ul. Dworcowa 5
obrgb Leszczyny

Czerwionka-Leszczyny,
ul. Konopnickiej 2
obrgb Leszczyny

GLlY/00145527/0
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Opis lokalu mieszkalnego

Udzial

Tytut

Miasta

Cena

zbyrwane

-go
prawa

Ark.

Nr dzialki

3

4

5

6

7

1

42881307

1418 m'

Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 2MW.
NieruchomoS6 zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny ptzy ul. Dworcowej 3C/3
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
I pigtrze, w sklad kt6rego wchodzq: pok6j,
kuchnia, pzedpok6j ilazienka o lqcznej pow
u2ytkowej 36,56 m'?. Do lokalu przynale|y
piwnica nr 3c/3 o pow. 2,79 m2.

1

4290t307

1769

m'?

Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 2MW.
Nieruchomo5c zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny pzy ul. Dworcowej 5C/8
w Czerwionce-Leszczynach, poto2ony na
lll piqtze, w sklad kt6rego wchodzq: dwa
pokoje, kuchnia, przedpokoj i lazienka o lqcznej
pow. u2ytkowej 46,36 m'. Do lokalu pzynale2y
piwnica nr 5C/8 o pow. 4,36 m'.

1

4710t301

1277 m'

Teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 3MW.
NieruchomoS6 zabudowana V
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkal nym wielolokalowym.

Lokal mieszkalny pzy ul. Konopnickiej2NT
w Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
ll pigtrze, w sklad kt6rego wchodzq: pok6j,
kuchnia, przedpokoj ilazienka o lqcznej pow.
u2ytkowej 34,89 m'z. Do lokalu przynale2y
piwnica nr 2al7 o pow. 0,82 m2.

GLlY/00153532/7
3

n

dzialki

GLlY/00114399/7
2

rzezn ac.zeni e z god

z miejscowym planem
zdg(,!'P(,qar(,watr ra Przestrzsnneg(,
oraz spos6b zagospodarowania

Pow.

i

8
26411

0000

I
wlasnoSc

10

124.930,OO zl

netto

337/1 0000

wlasnoSc

146.169,00 zt
netto

97/1 0000

wlasno56

'1'16.590,00 zl

1

netto

1. Sprzeda2 lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynaleZnymi wraz z udzialem w nieruchomo6ci wsp6lnej objetych niniejszym wykazem
podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w iustug (VAT) (t.i. Dz. U.22022 t. poz. 931).

)

)

2. Ceng lokalu wynikajqcq z operatu szacunkowego pomniejsza sie o przyznanq nabywcy bonifikatg na podstawie Uchwaly Nr XLVI/552/10 Rady
Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie okreSlenia zasad sprzedazy oruz warunk6w udzielania i wysokoSci stawek
procentowych bonifikaty ptzy sp.zedaZy lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych, stanowiqcych wlasnoS6 Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny (Dz. Urz.Woj Sl z2O1O r. Nr 102 poz. 1656 z p62n. zm.).
3. Termin do zlo2enia wniosk6w przez osoby, kt6rym przysluguje pierwszehstwo w nabyciu uwzglgdnionych w niniejszym wykazie lokali
mieszkalnych w oparciu o przepisy art.34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy zdnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz.U.z2021 r. poz.
1899 z p62n. zm.) wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu t1. od 25.05.2022 r.
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