
BURMISTfi,Z
GMINY I iViIASTA

Czenvionka-Leszczyny Zarzqdzenie Nr 22
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 1 sierpnia 2022 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia budynk6w uiytkowych w postaci garcZy wraz
z udzialem w prawie wNasno6ci nieruchomoSci w trybie bezprzetargowym na r:zecz
obecnych najemc6w

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz.U.22022r. poz.559 zp62n.zm.), art.34 ust.6-6b, art.35 ust. 1 i2oraz
art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami
(t.j. Dz.U. 22021 r., poz. 1899 z p62n. zm.), Uchwaly Nr XXXVI/398/21 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie v,ryra2enia zgody na zbycie
nieruchomoSci gruntowej zabudowanej oaz ptzyznania pierwszeristwa w nabyciu
budynk6w u2ytkowych.

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Przeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
w trybie bezprzetargowym na tzecz obecnych najemc6w budynki uzytkowe w postaci
garuzy w@z z udzialem w prawie wlasno5ci nieruchomo6ci gruntowej, oznaczonej
numerem ewidencyjnym 5005/283 o pow.0,0112 ha, dla kt6rej Sqd Rejonowyw Rybniku
prowadzi KW GLlY/00114399n - zgodnie z wykazem stanowiqcym zalqcznik
do n in iejszego Zarzqdzenia.

s2

Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci popzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
-ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 01.08.2022 r. do 22.08.2022 r. oraz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzgdu: www.bip.czerwionka-
leszczyny.pl oraz wwwczerwionka-leszczyny.pl.
lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomoSci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiggu obejmujqcym co najmniej powiat.

s3

Wykonanie Zazqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BUN.MTSTRZ
GMINY i MIASTA

Czernv ionka -I-xzczyny
Zalqcznik doZarzqdzenia Nr 22
Bu_rm istrza G mi ny i M iasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 1 sierpnia 2022 r.

WYKAZ

w sprawie pzeznaczenia do zbycia budynk6w u2ytkowych w postaci garaA wraz z udzialem w prawie wlasnosci nieruchomosci w trybie
bezpzetargowym na zecz obecnych naiemc6w

Lp
Polozenie

nieruchomoSci
nr ksiegi wieczystej

Oznaczenie wg katastru
nieruchomoSci Pow.

Pzezna@enie
nieruchomoSci

w miejscowym planie
zagospodarowania

Opis nieruchomoSci Spos6b zagospodarowania
nieruchomoSci

Udzial
w prawte
wlasnoSci

nieruchomoSci

Forma oddania
nieruchomoSci

Cena
spzeda2y
netto [zl]

,|
2 3 4 5 6

Powierzchnia
gruntu:

1'12 m2

7 I

1

Czenirrionka-
Leszczyny,

obr. Leszczyny

KW
GL'tY/00114399/7

I 5005/283 B

9 10 11 12

UKS - Tereny
uzqdzei' komunikacji

samochodowej

NieruchomoS6 znajduje siq w
Czeruvionce-Leszczynach, na

wsch6d od ul. Ks. Pojdy -
dgazd z drogi publicznej

poqzez tereny gminne drogq
asfaltowq igruntowq,

czqSciowo utwardzonq
tluczniem. Dzialka obejmuje
plaski, prostokqtny obszar o

szer. ok 8 m idl. ok. 14 m. Do
nieruchomoSci doprowadzono
;ieC elektrycznq, a pzy granicy

przebiega kanalizacja
deszczowa. W odleglosci ok

70 m dostepne sq sie6:
wodociqgowa i gazowa

Nieruchomo66 zabudowana dwoma
budynkami gara2owymi, polo2onymi

Sciany budynku z pustak6w
ceramicznych, nadpro2e monolitycze

2elbetowe, wie2ba dachowa konstrukcji
drewnianej, pokrycie dachu - pelne

deskowanie otaz papa termozgzewalna.
Sciany otynkowane, malowane farbq

emulsyjnq, posadzki betonowe Brama
rozwierana. Budynek wyposa2ony w

instalaQq elektrycznq. Stan techniczny
bardzo dobry - budynek nowy i nie nosi

Slad6w u2ytkowan ia. Powierzchnia
budynku: zabudowy:

2'l m'?, u2ytkowa: 17 ,43 m, kubatura:
48,27 m2

114
(quoad usum)

Spzeda2 udzialu
w prawie wlasnoSci

nieruchomoSci
w trybie

bezprzetargowym

2400,00



Czerwionka-
Leszczyny,

obr. Leszczyny

KW
GLIY/00114399/7

Powierzchnia
gruntu:

112 m2

UKS - Tereny

samochodowej

NieruchomoSC znajduje siq
w Czeruionce-Leszczynach,
na wsch6d od ul. Ks. Pojdy -

dojazd z drogi publicznej
popzez tereny gminne drogq

asfaltowq i gruntowq,
czqSciowo utwardzonq

tluczniem. Dzialka obejmuje
plaski, prostokqtny obszar o

szer. ok. 8 m idl. ok. 14 m. Do
nieruchomoSci doprowadzono

elektrycznq, a pzy
przebiega kanalizacja

deszczowa. W odleglo5ci ok.
70 m dostgpne sq sie6:
wodociqgowa i gazowa.

budynkami gara2owymi, polo2onymi
w centralnej jej czqSci.

Budynek gara2u jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Lawy fundamentowe

2elbetowe, Sciany fundamentowe
z bloczk6w betonowych, Sciany budynku

z pustak6w ceramicznych, nadpro2e
monolitycze Zelbetowe, wiq2ba dachowa
konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu -

pelne deskowanie oraz papa
termozg rzewalna. Sciany otynkowane,
malowane farbq emulsyjnq, posadzki

betonowe. Brama rozwierana. Budynek

^wyposa2ony 
w instalacjQ elektryczne.

Stan techniczny bardzo dobry - tiudynef
nowy i nie nosi 5lad6w u2ytkowania.

Powierzchnia budynku: zabudowy..21 m2
u2ytkowa: 1 7,43 m, kubatura..48,Z7 m2

1t4
(quoad usum)

Spzeda2 udzialu
w prawie wlasnoSci

nieruchomoSci
w trybie

bezprzetargowym

2400,00

l spzedaz nieruchomosci ujetej w wvkazie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w i uslug (t.j. Dz.u. z 2022 t. poz.931 z p62n. zm.).
2.

3.

tislwo w nabyciu pzedmiotowej nieruchomosci w oparciu o pzepisy
. z 202,1 t., poz. 1899 z p6in. zm.) wynosi 6 tygodni, ticzqc oa dnia 

,

resie arrrotu naklad6w i ich spzeda2y. Majec powyzsze na wzgledzie


