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Zazqdzenie Nr {P.}/ 19
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny
z dnia 14 sierpnia 20'19 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomoSci gruntowych niezabudowanych,
poloionych przy ul. Konopnickiej w Czenvionce-Leszczynach (obrqb Leszczyny).
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.
Dz. U. z 2O19 r. poz. 506), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. ogospodarce nieruchomoSciami (t. j. Dz. U.z2018r.,poz.2204zp62n.zm.), Uchwaty
Nr |X103/1l Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 mala 2011 r. w sprawie
wyra2enia zgody na zbycie nieruchomo6ci gruntowej niezabudowanej oraz Uchwaty
Nr XL|X545/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 2O kwietnia 2018 r.
w sprawie wyra2enia zgody na zbycie nieruchomo6ci gruntowej niezabudowanej.

j.

zarzqdzam, co nastqpuje:

sl
Przeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta Czerwionka

-

Leszczyny,
Czerwioncetrybie pzetargu nieograniczonego, nieruchomoSci poloZone
przy
niezabudowane
Konopnickiej,
obrqb
Leszczyny,
stanowiqce
Leszczynach,
ulicy
pow. 1472 m2 oraz 41591459,
numerach ewidencyjnych 3655/459,
dzialki
prowadzi
pow.
Rejonowy
w
Rybniku
1(\A/ o nr GL1Y/00113839/7
402
m'z,
dla
kt6rych
Sqd
o
- zgodnie z vtykazem stanowiqcym zatqcznik do niniejszego zarzqdzenia.
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1. Wykaz, o kt6rym mowa w

$'t,

zostaje podany do publicznej wiadomoSci poptzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 pzez okres 2'l dni tj. od 14.08.2019 r. do 03.09.2019 r. oraz

na

2.

stronach
internetowych tutejszego Urzgdu:
zamieszczenie
www. bip.czerwionka-leszczyny.pl oraz www.czerwionka-leszczyny.pl.
lnformacjq o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomosci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polo2one sq nieruchomo6ci -,,lnfopublikator.pl".
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Wykonanie Zazqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu

lnfrastruktury

i Gospodarki NieruchomoSciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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?Alqcznik do zaeqdzenia Nrffilg
Burmlslrza Gminy i Miasta Czerwlonka-Leszczyny
z dnia 14.08.2019 r.

WYKAZ
nieruchomosci stanowiqcych wlasnosc Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny przeznaczonych do zbycia w przetargu nieograniczonym:

Lp

Polo2enie
nieruchomoSci
nr ksiQgi

Oznaczenie wg katastru
nieruchomo6ci

wieczystej
1

3

2

1

Nr dzialki

U2ytek

4

5

3655/459

dr

Pzeznaczenie nieruchomo6ci
dzialki
[ha]

w

miejscowym planie
zagospodarowania

nieruchomoSci

przestzennego

6

8

0.1472

Czesciowo teren zabudowy
uslugowei (8U) oraz
czQsciowo teren drogi

wewnetznej ('1oKDW).

Czerwionka-

Sposob

zagospodarowania

Opis nieruchomoSci

Leszczyny

I

10

Nieruchomo6a ksztaltem zbli2ona do tr6jkqta o dlugosci
ok. 106 m, szerokosci do ok. 28 m, obszar plaski.
Posiada dostQp do uzbrojenia w ul. Marii Konopnickiej
oraz na sqsiednim osiedlu mieszkaniowym, dostQpna jest
sied wodociegowa, energii elektrycznej, gazu, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz cieplociqgu
Dojazd drogq publicznq o nawierzchni asfaltowej.

Dzialka jest
niezagospodarowana,
porosnieta trawq

Forma oddania
nieruchomoSci

Cena netto

11

14

lzll

Spzeda2
wlasnosci w
przetargu
nieograniczonym

130.000.00

(obrQb

1

Leszczyny),
ul. Konopnicka
NieruchomosC obejmuje obszar ksaaltem zbli2ony do
tr6jkqta, o dlugosci 81m, szerokoscido ok.10m. Obszar
ten jest znacznie nachylony w kierunku p6lnocnym, gdzie

KW nr

GLlY/00113839/
7
1

1

.

2.

4159/459

dr

0.0402

Czesciowo teren zabudowy
uslugowej (8U) oraz
czQCciowo teren zieleni w
dolinie ciek6w wodnych
(gZWS).

przebiega ciek wodny.
ozialkQ pzecina siee cieplownicza na moscie
technologicznym. Nieruchomos6 posiada dostQp do
uzbrojenia w ul. Marii Konopnickiej oraz na sasiednim
osiedlu mieszkaniowym dostQpna iest sie6 wodociqgowa,
energii eloktrycznej, gazu, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz cieplociqgu.
Dojazd drogq publiczna o nawiezchni asfaltowej.

Dziala jest
niezagospodarowana,
porosniQta trawq,
krzewami i drzewami

Spzeda2
w{asnosci w

przehrgu

4.000.00

nieograniczonym

Sprzeda2 nieruchomo6ci ujqtych w wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawq o podatku od towar6w i uslug (t.j. Dz. U. 2018 r. poz.
2174 zp62n. zm.).
Termin do zlozenia wniosk6w pzez osoby, kt6rym przysluguje pierwszefistwo w nabyciu pzedmiotowej nieruchomoSci w oparciu o pzepisy
art.34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z20'18 r., po2.2204 z po2n. zm.)'wynosi 6 tygodni, liczqc od dnia
wywieszenia niniejszego wykazu tj. od 14 sierpnia 2019 r.
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