
Zarządzenie Nr  0151 / 59 / 2008
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny

z dnia  7 kwietnia 2008r.

w sprawie : ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia.

Na podstawie art.  30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
/ jednolity tekst z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami / oraz art. 35 ustawy z dnia 
21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  /  jednolity  tekst  z  2004r.  Dz.U.  Nr  261 
poz. 2603 z późn. zmianami /, w związku z uchwałą nr X / 99 / 07 Rady Miejskiej w Czerwionce – 
Leszczynach z dnia 25 maja 2007r. w sprawie zasad zbywania lokali użytkowych w budynkach 
mieszkalno – użytkowych stanowiących własność Gminy:

zarządzam, co następuje:
§ 1.

1. Przeznaczyć do zbycia następujące lokale użytkowe z zasobu nieruchomości gminy:

Nr 
lo-
ka-
lu.

Nr 
ewidenc.
działki.

Nr
Księgi 

Wieczystej.

Powierzch. 
użytkow.
lokalu.

Powierzch. 
przynależnego
 gruntu działki 

w/g udziału.

Położenie
lokalu. 

Przezna
czenie 
lokalu.

Forma 
zbycia 
lokalu

 i udziału 
w gruncie 
działki.

Wartość.

2a 4605
330

114.399 14,98 m²
9,0 m²

Parter  budynku 
przy ul. Krótkiej 2
w  Czerwionce  - 
Leszczynach

handel-
usługi 

własność  z 
udziałem  w 
nieruchom. 
wspólnej 
76/10000 
części

 21.000,00  zł 
plus  podatek 
VAT

8a 4298
301

132.448 51,21 m²
39,5 m²

Piwnica  budynku 
przy  ul.  Ligonia  8 
w  Czerwionce  - 
Leszczynach

jak
wyżej 

jak  wyżej 
lecz  udział 
660/10000 
części 

 58.000,00  zł 
plus  podatek 
VAT

8b 4298
301

132.448 160,53 m²
124,0 m²

Parter budynku przy 
ul.  Ligonia  8 
w  Czerwionce  - 
Leszczynach

jak 
wyżej

jak  wyżej 
lecz  udział 
2069/10000 
części

  283.000,00 zł 
plus  podatek 
VAT

8c 4298
301

132.448 183,80 m²
142,0 m²

Parter budynku przy 
ul.  Ligonia  8 
w  Czerwionce  - 
Leszczynach

jak 
wyżej

jak  wyżej 
lecz  udział 
2369/10000 
części

  299.000,00 zł 
plus  podatek 
VAT

4a 4406
326

128.691 114,47 m²
43,0 m²

Parter budynku przy 
ul.  Morcinka 4  

w  Czerwionce  - 
Leszczynach

jak 
wyżej

jak  wyżej 
lecz  udział 
388/10000 
części

  203.000,00 zł 
plus  podatek 
VAT

4d 4406
326

128.691 115,01 m²
43,0 m²

Parter budynku przy 
ul.  Morcinka  4 
w  Czerwionce  - 
Leszczynach

jak 
wyżej

jak  wyżej 
lecz  udział 
390/10000 
części

  200.000,00 zł 
plus  podatek 
VAT

4a 4608
330

136.482 23,92 m²
21,5 m²

Piwnice  budynku 
przy ul. Reymonta 4 
w  Czerwionce  - 
Leszczynach

jak 
wyżej

jak  wyżej 
lecz  udział 
92/10000 
części

    37.000,00 zł 
plus  podatek 
VAT



2. Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, 
którym  przysługuje  pierwszeństwo  nabycia  nieruchomości  winny  złożyć  wniosek  w  terminie 
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 2.

Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia należy wywiesić na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny przez okres 21 dni a ponadto informację o wywieszeniu 
tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w gazecie lokalnej „Kurier”.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Lokalowego Urzędu Gminy i Miasta.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
  


