
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-Leszczyn 'J Zarzqdzenie Nr /'22

Burmistrza Gminy i Miasta Gzerurionka-Leszczyny

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzieriawg nieruchomoSci gruntowych
bgdqcych w gminnym zasobie nieruchomo5ci na tzecz wnioskodawcy w trybie
bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U.22022r. poz.559 zpo2n.zm.)oraz art.35 ust. 1 i2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1899 zp62n. zm.)

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Pzeznaczam do oddania w dzier2awq z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, nieruchomo5ci
gruntowe niezabudowane, polozone w obrgbie Dqbieisko, oznaczone jako dzialki
o nastepujqcych numerach ewidencyjnych: dz. 13871137, pow. 986 m,, d2.35451131,
pow. 2998 m2, dla kt6rych Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi ksiqgg wieczystq
o numerze GL1Y10017122310, z pzeznaczeniem na cele rolne - zgodnie z vtykazem
stanowiqcym zattqcznik do niniejszego Zazqdzenia.

s2

Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci popzez
wywieszenie na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny
- ul. Parkowa 9 pzez okres 21 dni tj. od 10.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

otaz zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Uzqdu:
www.bip.czerwionka-leszczyny.pl i www.czerwionka-leszczyny.pl.
lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomo6ci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na
terenie kt6rego polozone sq nieruchomoSci -,, lnfopublikator. pl".
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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.

nlstfz
i Miasta

a-Leszczyny

niszewskl

1.

2.

G

ider T,ukowski

W]YY



BURMISTR,Z
GMINY I MIASTA

Czerwionka-Lesrzyny
ZalqcznikdoZarzqdzenia Nr . kZZ
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

lirYlGz

nieruchomosci gruntowych bedqcych w gminnym zasobie nieruchomosci pzeznaczonych do oddania w dziezawe na rzecz wnioskodawcy, w trybie
bezprzetargowym.

Lp

Polo2enie
nieruchomo5ci,

numer KW
forma wladania

Oznaczenie wg katastru
nieruchomoSci Pow.

dzialki
w [m']

Przeznaczenie
nieruchomoSci w

miejscowym planie
zagospodarowania

przestzennego

Opis
nieruchomoSci

Spos6b
zagospodarowania

nieruchomoSci

Forma oddania
nieruchomoSci

Wysoko56
rocznego
czynszu

Termin
wnoszenta

oplat

Zasady aktualizacji
oplaty

Ark. Nr dzialki Uzytek

1 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 12 13 14

1

Gmina i Miasto
Czerwionka-
Leszczyny,

obrqb Dqbieisko,
GL1Yt0017122310,

wlasnoS6

I 't3871137 RV 986 986

dzialka polo2ona
w terenie zieleni
w dolinie ciek6w

wodnych,
o symbolu planu

2Al\lS

!zialki niezabudowane
po.lo2one

na terenie plaskim,
w bliskiej odlegloSci

od autostrady Al,
przy ul. Partyzantow

zplzeznaczentem
na cele rolne

bezprzetargowe
zawatcle
umowy

dzierzawy na
okres 3 lat

119,52 zl -
kwota zwolniona
z podatku VAT
na podstawie $
3 ust. 1 pkt 2

Rozporzqdzenia
Ministra

Finans6w z dnia
20.12.2013 r. w

sprawre
zwolnieh od
podatku od

towar6w i uslug
oraz warunk6w
stosowania tych

zwolniei

czynsz
roczny platny

do 31-go
marca

ka2dego roku

oplata bgdzie
waloryzowana nie
czqSciej niz razw

roku kalendarzowym
o caloroczny wska2nik

cen towar6w
i uslug

konsumpcyjnych za
poprzedni rok
kalendarzowy

2

Gmina i Miasto
Czemrionka-
Leszczyny,

obrgb Dqbiefsko,
GL1Y10017122310,

wlasnoS6

1 35451131 RV 2998 2998

dzialka polo2ona
w terenie zieleni
w dolinie ciek6w

wodnych,
o symbolu planu

2ATIS

Burml
Gminy i

Czerwion

iegolowe warunki oddania w dzierZawQ okreSlone zostanq w umowie.

Wieslaw Janiszr ski


