
BUR.MISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwronka-LeszczYnY Zazqdzenie Nr 22
Bu rmistrza Gminy i Miasta Czennionka-Leszczyny

z dnia 8 wrze6nia 2022r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomo6ci gruntowej
bgdqcej w gminnym zasobie nieruchomoSci na zecz 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. 22022 r. poz. 559 zp62n. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz. U.22021 r., poz.
1899 z p62n. zm.) oraz uchwaly nr LlYl515l22 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wyra2enia zgody na odstqpienie
od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu otaz na oddanie w najem
nieruchomo6ci gminnej na czas nieoznaczony.

zazqdzam, co nastq p uje :

s1

Pzeznaczam do oddania w najem z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w trybie bezpzetargowym na czas nieoznaczony,
nieruchomo56 gruntowq zabudowanq stacjq transformatorowq, polozonq
w obrqbie Leszczyny, oznaczonq jako dzialka o numerze ewidencyjnym: 2084147
o pow 1026 m'z, dla kt6rej Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi ksiqgg wieczystq
o numerze GLlY/0009053217, zwykorzystaniem jej na zielei przydomowq - zgodnie
z wykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2

Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomoSci poptzez
wywieszenie na tablicy ogloszei Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
- ul. Parkowa 9 pzez okres 21 dni tj. od 08.09.2022 t. do 29.09.2022 t.

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

s3

Wykonanie Zazqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

ie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 8 wrze6nia 2022 r.

WYKAZ

nieruchomosci gruntowej bedecej w gminnym zasobie nieruchomo6ci p?eznaczonei do oddania w najem na rzecz wnioskodawcy, w trybie

bezprzetargowym.
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warunki oddania w najem okre5lone zostanq w umowie. Wet zewskl


