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Zarzqdzenie Nr .122
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia 114 udzialu w prawie wlasno6ci nieruchomoSci
gruntowej, poloionej w Czeruvionce.Leszczynach, obr. Dqbiefsko.

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.), art. 35 ust. 1 i2 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 p62n. zm.), Uchwaly Nr Lllll502l22 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyra2enia zgody na zbycie 114 udzialu
w prawie wlasnoSci nieruchomo6ci gruntowej w trybie bezpzetargowym na tzecz
wsp6lwlaSciciela

zarzqdzam, co nastqpuje:

s1

Przeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
w trybie bezpzetargowym na zecz wsp6lwla6ciciela % udzialu w prawie wlasnoSci
nieruchomo6ci, polo2onej w Czerwionce-Leszczynach, obr. Dqbiehsko, przy ul. Doktora
Malczyka 14, skladajqcej siq z dzialek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 892/80
o pow. 0,0142 ha, 893/80 o pow. 0,01 51 ha oraz 894/80 o pow. 0,0880 ha, dla kt6rej Sqd
Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GLlY/0003929314 - zgodnie zWkazem stanowiqcym
zalqcznik do niniejszego zazqdzenia.

s2

1. VWkaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomoSci poptzez
wywieszenie na tablicy ogloszei Uzqdu Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny

- ul. Parkowa I 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.czerwionka-leszczyny.pl.
2. lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomo6ci pzez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polo2ona jest nieruchomo56 -,,lnfopublikator.pl".

s3

\Afikonanie Zazqdzenia powierzam Naczelnikowi \A[dzialu Mienia i Geodezji Urzgdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznlk do Zarzqdzenia tU !.?Q,\ZZ
Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny
z dnia 29.11.2O22 r.

VIIYKAZ

nieruchomoaci gruntotyej stanowiacej wsp6lwlrsnoS6 Gmlny I illiasta Czorwionka.Loszczyny przoznaczonei do zbycia w trybio bezprzetargowym
na rzecz wsp6lwlasclclela

Lp
Polo2enie

nieruchomoSci
nr ksiqgi wieczystej

Oznaczenie wg katastru
nieruchomoSci Pow.

dzialki
lhal

Przeznacz.enie
nieruchomoSci
w miejscowym

planie
zagospodarowania

nzestzenne.to

Opis nieruchomoSci
Spos6b

zagospodarowania
nieruchomoSci

Udzial
w

nieruchomoSci

Forma oddania
nieruchomoSci

Cena
netto [zl]Ark Nr

dzialki
Uzytek

1

Czeruvionka-
Leszczyny,

obr. Dqbieisko

KW
GLlY/00039293/4

5 892/80 dr 0,0142

M2 - Tereny
mieszkaniowo-

uslugowe,
KD - Tereny drog
i ulic powiatowych

i qminnych.

Nieruchomo56 polozona jest w Czerwionce-
Leszczynach, grq ul.Doktora Malczyka 14.
Dzialki 892/80 893/80 obejmujq ok. 5 m
szerokoSci pasy wyznaczone wzdlu2
p6lnocnej i wschodniej granicy na cele
komunikacyjne. Dzialka 894/80 obejmuje
obszar ksztaltem zbli2ony do trapezu o dl. ok.
42mpzy szerokoSci ok. 18-25 m. Obszar ten
jest nieznacznie nachylony na poludnie

Nieruchomo56 ta jest
zabudowana budynkiem

mieszkalnym
jednorodzinnym. Budynek

jest parterowy,
z u2ytkowym poddaszem
i niepodpiwniczony. Jego
powierzchnia uzytkowa

wynosi 86,06 m2.
Budynek pozostaje

nieu2ytkowany, ulegl
czqSciowej dewastacji

i jego stan techniczny jest
bardzo zly Obiekt

wymaga kapitalnego
remontu. Do budynku

mieszkalnego przylega
zniszc.zony budynek

oosoodarczv.

114
Spzeda2 udzialu

w trybie
bezpzetargowym

20.000,00
5 893/80 dr 0,015'l

M2 - Tereny
mieszkaniowo-

uslugowe,

5 894/80

RIVb-
0,0354 ha

B-
0,0526 ha

0 0880
M2 - Tereny

mieszkaniowo-
uslugowe,

ouoyltcK zal|tutc uciltraIra1 svsu u4rdr^r.

Obszar wok6l niego nie jest u2ytkowany
i pozostaje poro6niqty zieleniq. Dziallr.a

posiada dostgp do uzbrojenia - do budynku
doprowadzono sie6 energetycznq, zaS sieC
wodociqgowa jest dostqpna w ul. Doktora
Malczyka.

'1. Spzedaz nieruchomosci ujQtej w wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawa o podatku od towar6w i ustug (t.j. Dz.U. z 2022 t. poz. 931 z p62n.
zm.).

2. Termin do zlozenia wnioskow pzez osoby, K6rym pzysfuguje pierwszE6slwo w nabyciu pzedmiotowej nieruchomosci w oparci pzepisy art. 34 ust. 'l
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomqiciami (t.j. Dz.U. z 2021 t., poz. 1899 z p62n. zm.) wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia wieszenia niniejszego
wykazu tl. od 29 listoFda 2022 r.


