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Zarzagzenie
l2Z
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczynyl
z dnia 22lipca 2022 r.

w sprawie przeznaczenia do
lokalu mieszkerlnego wraz
z pomieszczeniem przynaleinym oraz zbycia
udzialem w nieruchomo6ci wsp6lnej, na
rzecz obecnego najemcy

zarzqdzam, co nastepuje

:

s1
Przeznaczam do zbycia z zasobu nieruchom
trybie bezprzetargowym na tzecz o
z pomieszczeniem przynale2n ym oraz udz
z wykazem stanowiqcym zalEcznikdo niniejs
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Wykaz, o kt6rym mowa w, S 1,. zostaje podany do
wiadomoSci popzez
wywieszenie na tabticy oqloizen Urzedu'crinv
i -publicznej
_
zi ot
iZ- i"i'ii.l;Zi" i., 7,.)
tejszego Urzgdu: www. bip. czerwionka_

rral".i;e;;;;k;_]_:;i;r,
ziii',"

aje sig do publicznej wiadorro6ci przez
ejmujqcym co najmniej powiat na terenie

.,v,wz.v,,o Jrrer r rrcr ucnomo." _,,,nroplor,i'"'tlo'ip|l
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Wykonanie Zarzadzenia. powierzam Kierownikowi
Referatu lnfrastruktury
iGospodarki Nierucrromosciamr'uzqJu cmirvl'lrri"ri.
czenrvionka-Le szczyny
s4
Zatzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem
wydania.
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Zalqcznik do Zarzqdzenia N
22
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionta Leszczyny
z dnia 22lipca 2022 r.

Czenr,ronka -Lesrczyry
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Polo2enie
nieruchomoSci

nr ksiggi wieczystej
1

1

2

Cze rwionka-Leszczyny,
ul. Dworcowa g

obrgb Leszczyny
GL1Yt00152167tO

Oznaczenie wg
katastru
nieruchomoSci
Ark.

Nr dzialki

3

4

1

4294t307

Pow.

dzialki

Ptzeznaczenie zgodnie
z miejscowym planem
zagospodarowan ia pzestrzen nego

sianowiwrasnos6 GminriMiasta

Opis lokalu mieszkalnego

Udzial

oraz spos6b zagospodarowania

5

1530

h

m'?

7

zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 2MW.
Nieruchomo6c zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym.

.

lerel

l

Lokal mieszkalny

szacunkow
I

z

pzy ul. Dworcowej gB/7

8

Czerwionce-Leszczynach, polo2ony na
sklad kt6reso wcnoozq: por<oi
z aneksem kuchennym, pot<Oj, prze'Opot<Oi
lazienka o tqcznej pow. u2ytkow St,Zi-iil
Oo
.i
lokalu pzynale2y piwnica ni gen "i6 po*. Z,OS
,r.
,w

1'fflf:tl

sprzedaz.lokalu mieszkalnego z
udziabm
.pomieszcz€niem .Nzynale2nym wraz
podlega opodatkowaniu zgodnie-z ustawq
o podatku od towaio*
rvlrr r i
wvnikaiaca z operatu
2. Cene lokalu wynikajecq
ooeratu s7a^rrnknw
Miejskiej w CzeMionc--Leszczynach z dnia 26

iiJri

Tytul
zbywane
-go
prawa

I

270t10000 wlasno56

Cena

10

121.729,0O zt
netto

-

w nieruchomosci

wso6lnei 6hi.rA^^
,
objetego niniejszym
^i^;^r^-.-- .-wykazem
t\, tt,,r^... -^- ^^,Tp9ln"j
m ).

ktorym przystuguie pieMszeistwo

Uchwat Nr XLVI/55211O Rady
udzielania i wysokosci stawek
Gminy i Miasta CzeMionka_

w nabyciu uwzglednionego w. niniejszym wykazie

lokalu
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