
Zarzqdzenie Wl? 22
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomo6ci gruntowych niezabudowanych
polo2onych w Czenarionce-Leszczynach w obrqbie Dqbiefsko 

-

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia g marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U.22022r. poz.559 zpo2n.zm.),al..35 ust. 1 i2oraz art.37 ust.2
pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1gg7 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U.
22021 , poz. 1899 z poln. zm.), Uchwaly Nr LVls22t22 Rady Miejskiej w czenirrionce-
Leszczynach z dnia 13 wrzesnia 2022 r. w sprawie wyra2enia zgody na zbycie w drodze
bezpzetargowej nieruchomoSci gruntowych niezabudowanych polozonych w Czenvionce-
Leszczynach, obrgb Dgbierisko

zarzEdzam, co nastgpuje :

sl
Pzeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomosci Gminy i Miasta czeruvionka - Leszczyny,
w trybie bezpzetargowym prawo wlasnosci nieruchomosci gruntowych niezabudowanych
polo2onych w czerwionce-Leszczynach, obr. Dgbierisko, oznaczonych numerami
ewldencyjnymi 472146 o powiezchni 0,1863 ha oraz nr g11l4z o powiezchni 0,013g ha,
dla kt6rych sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GLly/0013849912 w celu poprawy
warunk6w zagospodarowania nieruchomosci przylegtych - zgodnie z wykazem
stanowiqcym zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.

s2

1. \l&kaz, o kt6rym mowa w S 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci poptzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy i Miasta czerwionka-Le szczyny
- ul. Parkowa g pzez okres 21 dni, tj. od 29.11.2022 r. do 20.12.2022 t. oraz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzgdu: www.bip.czerwionka-
leszczyny. pl oraz www.czerwionka-leszczyny.pl.
2. lnformaciq o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomosci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmuiqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polo2one sq nieruchomo6ci -,,lnfopublikator. pl".

s3

!/vkonalie zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Vfdzialu Mienia i Geodezji Urzqdu
Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMIN'r ,,vllASTA

('zerwionka- Leszczyny

Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 122
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 29 listopada 2022 r.

WYKAZ

nieruchomo6cl gruntowych niazabudryanyqh stanwlecych wla3no6c Gminy I Mlasta Czeruionka-Leszczyny przeznaczonych do zbycla
w tybie bezpr:etargowym w celu popr.wy warunk6w zagolpodalwania nieruchomoici ptytegrtyct

Lp
Polo2enie

nieruchomoSci
nr ksiqgi wieczystej

Oznaczenie wg katastru
nieruchomoSci Pow.

dzialki
lhal

Pzeznaczenie
nieruchomoSci

w miejscowym planie
zagospodarowania

ozestrzenneoo

Opis nieruchomoSci
Spos6b

zagospodarowania
nieruchomoSci

Forma oddania
nieruchomoSci

Cena netto
lztiArk. Nr dziatki U2ytek

1

Czerwionka-
Leszczyny,

obr. Dgbierisko

KW
GLlY/00138499/2

7 472t46 B 0,1863
1PU - Teren obiekt6w

produkcyjnych,
sklad6w i magazyn6w

orazzabudov'ry
uslugowej.

NieruchomoSci polo2one sq
w Czerwionce-Leszczynach,

w obrgbie Dgbiefisko,
pzy ul. Kosynier6w Dzialkite

obejmujq pas nieuzqdzonej drogi
wewngtznej (starodro2e

zdeklasyfi kowanej ulicy Kosynier6w)
o szer. ok.5-5,5 m idl. ok. 390 m.

Pas ten jest prawie plaski.
W sqsiedztwie pzebiegajq sie6:

wodociqgowa, energii elektrycznei.

Dzialki
niezagospodarowane,

poroSnigte trawq,
w czg6ci polnocnej
nieco zadrzewione.

Spzeda2
w trybie

bezprzetargowym
na poprawg
warunk6w

zagospodarowania
nieruchomoSci

pzyleglych

100.000,00

7 985147 dr 0,0138

'1. Spzedaz nieruchomosci ujetej w wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w i uslug (t.j. Dz.U. z 2022 t. poz. g31 z p62n.
zm.).

2. T€rmin do zlo2enia wniosk6w pzez osoby, kt6rym pzysluguje pierwszehstwo w nabyciu pzedmiotowych nieruchomosci w oparciu o pzepisy art. 34 ust.
1 pkt 'l i 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (ti. Dz.U. 22021 t., poz. 18gg z p62n. zm.) wynoLi 6 tygodni, liczec od dnia wywieszenia niniejszego
wykazu ti. od 29 listopada 2022 t.


