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Zarzqdzenie Nr151 121

Burm istrza Gmi ny i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzieriawq czgSci nieruchomo6ci
gruntowych bgdqcych w gminnym zasobie nieruchomo5ci na rzecz wnioskodawcy
w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z p62n. zm.) otaz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz. U. z 2O2O r., poz. 1990
z p62n. zm.)

zarz4dzam, co nastgpuje :

s1

Pzeznaczam do oddania w dzierzawQ z zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta
Czenvionka-Leszczyny w trybie bezpzetargowym na tzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat
czqSci nieruchomo6ci gruntowych poto2onych w obrgbie Palowice, dla kt6rych Sqd
Rejonowy w Rybniku prowadzi ksiqgi wieczyste o numerach GLIY/0014047214,
GL1Y/00160383/9, GLIY/001 37592n z ptzeznaczeniem na utrzymanie nieruchomoSci
i zlokalizowanych na nich urzqdzeri melioracji wodnych szczegolowych - zgodnie
z wykazem stanowiqcym zaQcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2

1. Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1 zostaje podany do publicznej wiadomo6ci poprzez
wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny -
ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni tj. od 20.04.2021 r. do 11.05.2021 r.

oraz zamieszczenie na stronach intemetowych tutejszego Uzqdu:
www.bip.czerwionka-leszczyny.pl i www.czenrionkaJeszczyny.pl.

2. lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje sig do publicznej wiadomo6ci przez
ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polozone sq nieruchomo6ci - ,lnfopublikator.pl".

s3

\A&konanie Zarzqdzenia powiezam Kierownikowi Referatu lnfrastruKury
NieruchomoSciami Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMIh,\,i VIIASTA

Czerwronka-Leszczyny Zalqcznik do Zatzqdzenaa Nr 157 t21
Burmlstrza Gminy i Mlasta Czenrlonka-Leszczyny
z dnla 2O kwietnla 2021 r.

VITYKAZ
nieruchomo6ci gruntowych bQdqcych w gminnym zasobie nieruchomo6ci pzeznaczonych do oddania w dzier2awg na tzecz wnioskodawcy,
w trybie bezpzetargowym.

Lp

Polo2enie
nieruchomoSci

nr ksiQgi wieczystej,
forma w{adania

Oznaczeni€ wg
katasiru

nieruchomoSci Ozialki
w [ml

Pow. gruntu
ptzeznaczona

do oddania
w dzierrawq

w [m']

Pzeznaczgnle
nleruchomosci

w mlejscowym planie
zagospodarowanla

pr:6strzennego

Opis
nieruchomosci

Spos6b
zagoapodarowank

nieruchomo6ci

Forma oddania
nieruchomoSci

Termin
wnoszenia

oplat

Zasada aktualizacji
oplaty

Ark.
Nr

dzialki
U2ytek

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 14

1

Gmina i Miasio
Czerwionka-
Lgszczyny,

obreb Palowice
GLIY t0O1404724,

u2ytkorranie
wieczysto

4 29s
TK
dr 2710 700

dzialks polo2ona czQgciowo
w teronach dr69
publlcznych klasy

'dolazdowel' o synbolu
planu 5KDD1/2.
w torenach dr6g

w€wnQtznyci o symbolu
planu 14KDW,

w torenacfi kolsjowych o
Bymbolu planu 4TK,

w terenach zabudowy
mle8zkanlowej

jednorcdzinnej o
symbolach planu 35MN

o.az 38MN

nieruchomogC
niezabudowana.
polozona w ciqgu
ul. Kol€Jowoj oraz

ul. Koloni

2. 4 TK 1150 1150
dzielka polo2ona w

terenach koleiowych
o symbolu planu 4TK

nieruchomogC
niezabudowana

stanowiqca nasyp
po dawnej kolei,

roion ul. Koleiowej

4 296 TK 140 ni6ruchomogd
nlezabudowana,

rejon ul. Kolojowej

z przezn
n9 utrzymanie
nirruchomo6ci

i ,okallzowanydr
na nich uzqdzci

mello.agi
vrodnych

szczogolowych

bezpzetargows
zawarcle umowy

dzisdawy n8
okres 3 lat

1 .82 zl

obowiqzujqca
sbwka VAT

Oplata bedzie
walgryzowana nie

czeSciej ni2 raz w roku
kal6ndarzowym

o celoroczny wskaznik
cen towar6w

i ustug konsumpcajnych
za poprzedni rok
kalendazowy.

rc(zny
czynsz
ptatny

do 31{o
marca

ka2dego
.oku

VWsokosc
rocznego
czynszu

3.
'140

dzialka polo2ona w
terenach dr6g
w€wnQtrznych

o symbolu planu 14KDW



4.

Gmina i Miasto
Czerwionka-
Laszczyny,

obrQb Palowic€
GtlYlOO137592t7,

u2ytkowanie
wieczyste

4 431t52 TK 100 100
dzialka polo2ona w terenach
tMalych u2ytk6w zielonych

o symbolu planu '142N

nieruchomo$d
ni€zabudowana,

polo2ona na
terenie plaskim

4 432152 TK 445 44
dzialka polo2ona w terenach
trwalych u2ytk6w zielonych

o symbolu planu 14ZN

nieruchom0S6
nlezabudowana,

polo2ona na
terenie plaskim

4 50 TK 4360 43606

Gmina i Miasto
Czerwionka-
Leszczyny,

obreb Palowice
GLlY/00160383/9.

u2ytkowani€
wieczyste

,zialka polo2ona w terenacl
kolejowych

o symbolu planu 4TK

nieruchomoSC
niezabudowana,

stanowiqca nasyp
po dawnoj kolei

UWAGA: Szczeg6lowe warunki oddania w dzierzawg okre6lone zostanq w umowie.

G
lnl5u4
r i Miasta
(2-l €szczvny

,zewskl

Lr

Cz


