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Zarzqdzenie Nr 2711 22
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnia2 czerwca 2022r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu u2ytkowego polo2onego przy ulicy
Broniewskiego 6A w Czenrionce-Leszczynach wraz z udzialem w nieruchomoSci
wsp6lnej, na nzecz obecnego najemcy

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 zpo2n.zm.), art.35 ust. 1i2iarl.37 ust.2 pkt. 1

w zwiqzku z ad.. 34 ust. 6, 6a i 6b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoSciami (t.j. Dz. U. z 2021 t., poz. 1899 z p62n. zm.) oraz uchwaly
Nr XLVII/562/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie zasad zbywania lokali u2ytkowych w budynkach mieszkalno-u2ytkowych
stanowiqcych wlasnos6 Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Uz. Woj Sl. z 2010 r.

Nr 101 po2.1641),

zarzqdzam, co nastepuie:

sl
Przeznaczam do zbycia z zasobu nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,

w trybie bezpzetargowym na (zecz obecnego najemcy lokal u2ytkowy wraz z udzialem
w nieruchomoSci wsp6lnej - zgodnie z vtykazem stanowiqcym zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.

s2
1. Wykaz, o kt6rym mowa w $ 1, zostaje podany do publicznej wiadomo6ci poptzez

wywieszenie na tablicy ogloszefi urzqdu Gminy i Miasta czenrvionka-Leszczyny -
ul. Parkowa 9 pzez okres 21 dni tj. od 02.06.2022 r' do 23'06.2022 r. oraz
zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzgdu: www.bip.czerwionka-
leszczyny. pl i www.czerwionka-leszczyny. pl.

2. lnformacjg o zamieszczeniu wykazu podaje siq do publicznej wiadomosci przez

ogloszenie w prasie lokalnej o zasiqgu obejmujqcym co najmniej powiat, na terenie
kt6rego polo2ona jest nieruchomo56 -,,lnfopublikator.pl".

s3
wykonanie zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury

i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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lokalu uzytkowego wraz z udzialem w nieruchomo$ci wsp6lnej,

do zbycia na tzecz obecnego najemcy

Zalqcznik do Zarzqdzen ia Nr 2 4 1 I 22
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka' Leszczyny
z dnia 02 czerwca2oZ? r.

WYKAZ

ktory stanowi wlasnoSc Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, przeznaczonego

Lp Poloienie
nieruchomo5ci

nr ksiggi wieczystej

Oznaczenie wg
katastru

nieruchomoSci

Przeznaczenie zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzenne go olaz spos6b zagospodarowania

Opis lokalu u2ytkowego Udzial Tytul
zbyruvane-
go prawa

Cena

Ark. Nr dzialki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Czerwi on ka-LeszczynY,
ul. Broniewskiego 6

obrgb LeszczynY

GLlY/00125081/5

1 42701307 1694 m2 Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
o symbolu planu 2MW. NieruchomoSc zabudowana

lV kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym
wielolokalowYm.

Lokal u2ytkowy PrzY
ul. Broniewskiego 64 w Czerwionce-
Leszczynach, polo2ony na Parterze

w sklad kt6rego wchodzq: lokal
u2ytkowy i WC o lqcznej Pow.

u2ytkowej 15,03 m'?.

64/1 0000 wlasnoSC 45.000,00 zl
netto

i. Sprzedaz lokalu u4dkowego wez z udzialem w nieruchomosci wsp6lnej ujetego w niniejszym wykazie podlega opodatkowaniu zgodnie

z ustiwq o podatku od iowar6w i ustug (VAT) (t.i. Dz. tJ. 22022 t. poz. 93'l z p'62n' zm')'

2. Termin di zlozenia wniosku prr", isirUy, i<tbrym pzystuguje pierwszeistwo w nabyciu uwzglednionego w ninieiszym wykazie lokalu u2ytkowego

*op"r"iro po"pi"yart.34 usi. 1ph 1ii ustarrrry z dnia 2i iierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo5ciami (1.i. Oz.U. z2021r poz. 18992p6in.

zm.) wynosi o tydoO:ni, liczqc od dnia wwieszenia niniejszego luqykaat \. od 02'06'2022 t'
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