
Zarządzenie     Nr 0151/65 /2006
Burmistrza  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

z dnia   26  czerwca 2006 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonyuch do zbycia 

Na podstawie art.  30 ust.  2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 
gminnym /jednolity tekst z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późn.zmianami/ oraz art.35 
ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  (  jedn.  tekst  
z 2004 r. Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z póżn.zm.) 

Burmistrz Gminy i Miasta zarządza,  co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do zbycia   następujące nieruchomości z zasobu  nieruchomości gminy : 

Lp Nr 
ewidenc.
działki

powierz-
chnia
działki 
w m2

  Nr
  K.W.

położenie
obręb

przezna-
czenie
w planie
zgospod.

forma 
zbycia

wartość 

  

1 2570/259 96 123340 Czerwionka działka  położona  jest  w 
terenach  mieszkaniowo-
usługowych  z  przewagą 
zabudowy  wielorodzinnej 
o  symbolu  planu  M1  w 
terenach  szkód 
górniczych po byłej KWK 
„ Dębieńsko”

zbycie 
nieruchomo-
ści  gruntowej 
na  rzecz  jej 
użytkownika 
wieczystego-
tryb 
bezprzetargo-
wy

1.220,- zł

2 2963/2 200 120844 Czerwionka działka  położona  jest 
częściowo  w  terenie 
mieszkaniowo-
usługowym  z  przewagą 
zabudowy  wielorodzinnej 
o symbolu planu M1

zbycie 
nieruchomo-
ści  w  celu 
poprawienia 
warunków 
zagospodaro-
wania 
nieruchomo-
ści  przeległej 
–  tryb 
bezprzetargo-
wy

7.900,-zł



3 2974/230
4775/394

480
226

116542
116543

Czerwionka
Leszczyny

działka2974/230 
położona jest częściowo w 
terenach przewietrzania o 
symbolu  planu  E2-  bez 
prawa  budowy  nowej 
zabudowy,częściowo  w 
terenach  urządzeń 
komunikacji 
samochodowej o symbolu 
planu  UKS  oraz  w 
terenach  szkód 
górniczych po byłej KWK 
„Dębiesko
działka4775/394 
położona jest częściowo w 
terenach przewietrzania 
o symbolu planu E2- bez 
prawa  budowy  nowej 
zabudowy,  częściowo  w 
terenach  urządzeń 
komunikacji 
samochodowej o symbolu 
planu UKS, częściowo w 
pasie ulicy klasy zbiorczej 
o  symbolu  planu  KZ-1/2 
oraz  w  terenach  szkód 
górniczych po byłej KWK 
„ Dębieńsko”

przetarg 44,84 zł /m2

4 2279/259 2491 115392 Czerwionka działka  położona  jest 
częściowo  w  terenach 
mieszkaniowo-
usługowych  z  przewagą 
zabudowy  wielorodzinnej 
o  symbolu  planu  M1, 
częściowo  w  terenach 
usług  centrotwórczych  o 
symbolu  planu  S  oraz  w 
terenach  obszaru 
górniczego po byłej KWK 
„ Dębieńsko”

przetarg 135.190,- zł

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

§ 2.

Niniejsza  zarządzenie  podlega  wywieszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  
i Miasta Czerwionka-Leszczyny przez okres 21 dni.



§ 3.

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Geodezji,  Gospodarki 
Gruntami i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


