
BURMISTRZ
GMINY i MIASTA

('zerrvionka-i-eszczyny 
Zarzqdzenie Nr 22

Bu rmistrza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny

z dnia 13 wze5nia 2022r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem czq56 nieruchomo5ci gruntowej
bqdqcej w gminnym zasobie nieruchomo5ci na rzecz 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 zp62n.zm.)oraz art.35 ust. 1 i2 ustawy
zdnia2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz. U.22021 r.,poz.
1899 z p6zn. zm.)

zarzqdzam, co nastqpuje:

s1

Pzeznaczam do oddania w najem z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta
Czenarionka-Leszczyny w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, czqS6
nieruchomoSci gruntowej o powierzchni 25 m2, dzialki oznaczonei w ewidencji
grunt6w ibudynk6w numerem 316/98 opow. 1560 m2, polo2onej w obrgbie
Szczejkowice przy ul. Gliwickiej, dla kt6rej Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi
ksiqgq wieczystq numer GLlY/0010469713, na kt6rej usytuowany jest drewniany
kiosk nietnvale zwiqzany z gruntem, bqdqcy wlasno6ciq wnioskodawcy,
z pzeznaczeniem na prowadzenie w ww. obiekcie dzialalno6ci handlowo-uslugowej

- zgodnie z wykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

1.

s2

Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomoSci popzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

- ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 13.09.2022 r. do 04.10.2022 r.

otaz zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzqdu:
www.bip.czerwionka-leszczyny.pl i wwwczerwionkaleszczyny.pl.
lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomoSci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co naimniej powiat, na
terenie kt6rego polozona jest nieruchomoSc - ,,lnfopublikator.pl".

s3

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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BURMISTR'Z
GMINY I MTASTA

Czerwionka-L-eswrYnY Zalqcznik do Zazqdzenia Nr SASIZZ
B u rm istrza G m i ny i M iasta Czenrvion ka-Leszczyny
z dnia 13 wrze6nia 2022 r.

VI'YKAZ

czqsci nieruchomosci gruntowej bedacei w gminnym zasobie nieruchomosci ptzeznaeone) do oddania w najem na rzecz wnioskodawcy w trybie
bezprzetargowym.

Lp.

Polo2enie
nieruchomoSci,

numer KW,
forma wladania

Oznaczenie wg katastru
nieruchomoSci Pow.

dzialki
w [m']

Powierzchnia
gruntu

9zeznaczona
do oddania

w najem w [m2]

Przeznaczenie
nieruchomoSci w

miejscowym planie
zagospodarowa nia

przestrzennego

Opis
nieruchomoSci

Spos6b
zagospodarowania

nieruchomoSci

Forma oddania
nieruchomoSci

WysokoSe
oplat

z tytulu najmu

Termin
wnoszenia oplat

Zasady aktualizacji
oplaty

Ark. Nr dzialki U2ytek

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12 13 14

1

Gmina i Miasto
Czerwionka-
Leszczyny,

obrqb
Szczejkowice,

GLlY/00104697/3,
wlasno56

1 316/98
Bi
Tr

1 560 25

dzialka polo2ona
czqSciowo

w terenach drogi
wojew6dzkiej klasy

gl6wnej
o symbolu planu

KG1t2-il,
czqSciowo w

terenach
uslugowych

o symbolu planu U

dzialka polo2ona
ptzy

ul. Gliwickiej,
na kt6rej

usytuowany jest
drewniany kiosk

nietruvale
zwtqzany
z gruntem

zprzeznaczeniem
na prowadzenie

dzialalnoSci
handlowo-
uslugowej

bezprzetargowe
zawarcre umowy
najmu na okres

do 3 lat

225,OO zl +
obowiqzujqca
stawka VAT

mresrQczny
czynsz platny do

10-go dnia
ka2dego
mresrqca

oplata bqdzie
waloryzowana nie
czqSciej niz 'azw

roku kalendarzowym
o caloroczny wska2nik

cen towar6w
i uslug

konsumpcyjnych za
poprzedni rok
kalendarzowy

UWAGA: Szczegolowe warunki oddania w najem okre6lone zostanq w umowie.
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