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Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 22 listopada 2022 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia 112 udzialu w prawie wlasno6ci nieruchomo6ci
gruntowej zabudowanej, poloionej w Czerwionce-Leszczynach, obr, Dgbiefsko.

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 z p62n. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 9
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz.U.
z 2021, poz. 1899 z po2n. zm.), Uchwaly Nr Llll/501/22 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 29 czeruca 2022 r. w sprawie wyrazenia zgody na zbycie 112 udzialu
w prawie wlasnoSci nieruchomoSci gruntowej zabudowanej w trybie bezpzetargowym
na Eecz wsp6twla6ciciela

zarzqdzam, co nastqpuje:

sl
Przeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
w trybie bezpzetargowym na zecz wsp6twla5ciciela 112 udzialu w prawie wlasnoSci
nieruchomo6ci zabudowanej polo2onej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dqbieisko,
obejmujqcq dzialkg o numerze ewidencyjnym 827196 o pow. 0,0718 ha, dla kt6rej Sqd
Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GLIY/0001633417 - zgodnie zwykazem stanowiqcym
zalqcznik do n i n iejszego zazqdzenia.

s2

l. VWkaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomoSci poprzez
wywieszenie na tablicy ogloszeh Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

- ul. Parkowa 9 przezokres2l dni, tj. od22.11.2022t. do 13.12.2022r. orazzamieszczenie
na stronach internetowych tutejszego Urzqdu: wwwbip.czerwionkaleszczyny.pl oraz
wwwczerwio nkaleszczyny. pl.

2. lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomoSci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie kt6rego
polo2ona jest nieruchomo66 -,,lnfopublikator.pl".

s3

\Afkonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi VWdzialu Mienia i Geodezji Urzqdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwtonka-lrszrzYnY
Zalqcznlk do Zarzqdzenia Nr P?.l.Rk.
Burm istrza Gm i ny i M iasta Czerwionka-Leszcryny
z dnia 22.11.2022r.

WYKAZ

nieruchomogci gruntowsj zabudowanel stanowiqBj wsp6,lwLsno66 Gminy i tf,iasta Czerwlonka-Loszczyny Przeznaczonej do zbycia
w trybie bezprzetsrgowym na izecz wsp6h,vlaSciciela

Lp
Polo2enie

nieruchomoSci
nr ksiqgi wieczystej

Oznaczenie wg katastru
nieruchomoSci Pow.

dziatki
lhal

Pzeznaczenie
nieruchomoSci

w miejscowym planie
zagospodarowania

nr7estr7enne(]o

Opis nieruchomoSci
Spos6b

zagospodarowania
nieruchomoSci

Udzial

nieruchomoSci

Forma oddania
nieruchomoSci

Cena
netto [zl]

Ark Nr dzialki U2ytek

1

Czerwionka-
Leszczyny,

obr. Dqbiefisko

KW
GLIY/00016334/7

5 827t96 B 0,0718

M2 - Tereny
mieszkaniowo-

uslugowe,
KD - Tereny ulic

dojazdowych,
KZ'll2-Tereny ulic
powiatowych klasy

zbiorczej.

Nieruchomose polozona jest
w Czeruvionce-Leszczynach,

pzy ul. Zabrzariskiej 30. Dzialka
obejmuje obszar ksztaftem zbli2ony
do trapezu o dlugo5ci ok. 36 m pzy
szeroko6ci ok. 17-23 m. Obszar ten
jest prawie plaski. Budynek zajmuje

polnocnq czq56 dzialki. Obszar wokol
niego zajmuje ogr6d. Na poludnie od

budynku nawiezchnig dzialki
utwardzono tluczniem. NieruchomoSi

jest ogrodzona. Dzialka posiada
dostqp do uzbrojenia - do budynku
doprowadzono sie6: energetycznq

iwodociaqowa.

NieruchomoSd
zabudowana budynkiem

mieszkalnym
jednorodzinnym o pow.

uzytkowej 158 m2.
Budynek pozostaje

nieu2ytkowany, ulegl
czq5ciowej dewastacji

i jego stan technicznyjest
zly. Obiekt jest

zawilgocony iwymaga
kapitalnego remontu.

112

Spzeda2 udzialu
w trybie

bezprzetargowym
80.000,00

1.

2.

Sprzeda2 niEruchomosci ujetej w wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od to!f,arow i uslug (ti. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z p6in.
zm.l.
Termin do zto2enia wniosk6^, pzez osoby, K6rym pzystuguje pieffvszehstwo w nabyciu pzedmiolowej nieruchomosci w oparciu o przepisy art. 34 ust. I
pK 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2021 t., poz. 1899 z p6in. zm.) wynosi 6 tygodni, liczec od dnia wwieszenia niniejszego
wykazu g. od 22 listopada 2022 1.
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