
Zarzqdzenie Nr 122
Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny

z dnla29 listopada 2022 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomosci gruntowej niezabudowanej
poNoionej w Czenrvionce-Leszczynach w obrqbie Dgbierisko

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia g marca 19g0 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z po2n. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2021 , poz. 1g9g z p62n.
zm.), Uchwaly Nr LYlll543l22 Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach z dnia
28 pa2dziernika 2022 r. w sprawie wyra2enia zgody na zbycie nieruchomoSci gruntowej
niezabudowanej

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Pzeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomosci Gminy i Miasta czerwionka - Leszczyny,w trybie pzetargu ograniczonego prawo wlasnosci nieruchomosci gruntowej
niezabudowanej polozonej w czerwionce-Leszczynach, obr. Dgbieisko, ouelmuiqcej
dzialkg o numeze ewidencyjnym 40311187 o powiezchni 0,1603 ha, dla xt6rej Sqd
Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GLl Y/0017034213 - zgodnie z wykazem stanowiqcym
zalqcznik do niniejszego zazqdzenia.

s2

1. VWkaz, o kt6rym mowa w g 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci poprzez
wywieszenie na tablicy ogloszei Uzqdu Gminy i Miasta czerwionka-Le szczyny
- ul. Parkowa g pzez okres 21 dni, tj. od 29.11.2022 r. do 20.12.2022 r. oraz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzgdu: www.bip.czerwionka-
leszczyny.pl oraz www.czerwionkaleszczyny.pl.
2. lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomosci pzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmuiqcym co najmniej powiat, na terenie
ktorego polo2ona jest nieruchomoS6 -,,lnfopublikator.pl".

s3

!&konalie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi \Arldzialu Mienia i Geodezji Uzgdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Czerwionka-Leszczyny Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny
z dnia 29 listopada 2022 r.

WYKAZ

nieruchomogci grunt ej niezabudowanei stanowiqcei wlasnoSc Gminy i iasta Czerwionka-Leszczyny przeznaczonej do zbycia w tryble przetargu
ogranlczonogo

Lp
Polo2enie

nieruchomo6ci
nr ksiqgiwieczystej

Oznaczenie wg katastru
nieruchomoSci Pow

dzialki
lhal

Pzeznaczenie
nieruchomoSci

w miejscowym planie
zagospodarowania

orzestzenneoo

Opis nieruchomoSci
Spos6b

zagospodarowania
nieruchomoSci

Forma oddania
nieruchomoSci

Cena netto
lzt4Ark. Nr dzialki U2ytek

1.

Czerwionka-
Leszczyny,

obr. Dgbieisko

KW
GL1Y1O0170342t3

1 40311187 dr 0,1603

1PU - Teren obiekt6w
produkcyjnych, skladow

i magazyndw oraz
zabudowy uslugowej,

1Z! - Teren zieleni
izolacyjnej.

Nieruchomo6c polo2ona jest
w Czerwionce-Leszczynach

w obrqbie Dqbieisko, w rejonie
ul. Jesionka. Ksztatt dzialki jest

wydlu2ony o szer. ok. 3 m
i dl. ok. 530 m .Teren w czq6ci

poludniowej opadajqcy w kierunku
poludniowym, w czgSci polnocnej

opadajqcy ku autostradzie.
NieruchomoSc nie posiada dostgpu

do uzbroienia.

Dzialka ta jest
niezabudowana,
poroSnigta trawq.

Spzeda2
prawa wlasnoSci

w przetargu
ograniczonym.

120.000,00

1.

2.

Spzeda2 nieruchomo6ci ujetej w wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w i ustug (tj. Dz.U. z 2022 t. poz. ggj z p6in.
zm.).
T€rmin do zlozenia wniosk6w pzez osoby, kt6rym pzysfuguje pierwszeistwo w nabyciu pzedmiotowej nieruchomosci w oparciu o przepisy art. 34 ust.
1 pK 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz,U. z 2021 t., poz. 'l,899 z p62n. zm.) wynosi 6 tygodni, liczec od dnia wywieszenia ninielszego
wykazu tJ. od 29 listopada 2022 r.
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