
Zarządzenie     Nr 0151/  129  /2006
Burmistrza  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

z dnia  18 września 2006 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 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. 1519/144 60 92.544 Czuchów działka  położona  jest 
częściowo  w  terenach 
mieszk.usług.  o  symblou 
planu  M2  i  częściowo  w 
terenach ulic dojazdowych 
o symbolu planu KD

bezprzetar-
gowo

1.790,-zł
+  podatek 
VAT

 2. 1523/149 35 92.544 Czuchów działka  położona  jest  w 
terenie  zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej  osymbolu 
planu M3

bezprzetar-
gowo

600,-zł
+  podatek 
VAT

3. 1522/149 35 92.544 Czuchów działka  położona  jest  w 
terenie  zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej  osymbolu 
planu M3

bezprzetar-
gowo

670, zł + 
podatek 
VAT

4. 184/67 641 116.269 Palowice działka  położona  jest  w 
terenach  mieszkaniowo-
usługowych,  o  symbolu 
planu M2

przetarg 12.270,-
zł  + 
podatek 
VAT

5. 185/67 627 116.269 Palowice działka  położona  jest  w 
terenach  mieszkaniowo-
usługowych,  o  symbolu 
planu M2

przetarg 12.000,-
zł + 
podatek 
VAT



6. 186/67 613 116.269 Palowice działka  położona  jest  w 
terenach  mieszkaniowo-
usługowych,  o  symbolu 
planu M2

przetarg 11.730,-
zł 
+  podatek 
VAT

7. 187/67 600 116.269 Palowice działka  położona  jest  w 
terenach  mieszkaniowo-
usługowych,  o  symbolu 
planu M2

przetarg 11.480,- 
zł  + 
podatek 
VAT

8. 188/67 586 116.269 Palowice działka  położona  jest  w 
terenach  mieszkaniowo-
usługowych,  o  symbolu 
planu M2

przetarg 11.220,-
zł
+  podatek 
VAT

9. 204/67 668 116.268 Palowice działka  położona  jest  w 
terenach  mieszkaniowo-
usługowych,  o  symbolu 
planu M2

przetarg 12.790,-
zł
+  podatek 
VAT

10. 397/38 2401 108.149 Dębieńsko działka  położona  jest 
częściowo w strefie upraw 
polowych  i  ogrodniczych, 
o symbolu planu R1,
częściowo  w  strefie 
rolniczo-osadniczej,  
o symbolu planu RO,
częściowo  w  pasie  ulicy 
klasy zbiorczej, o symbolu 
planu KL1/2-II

przetarg 29.460,-
zł  + 
podatek 
VAT

11. 3458/437 3630 114.327 Dębieńsko działka położona jest w
 terenach mieszkaniowych
z dużym udziałem zieleni, 
o symbolu planu MZ oraz 
na  terenach  upraw 
polowych  i  ogrodniczych, 
o symbolu planu R1

przetarg 46.060,- 
zł  + 
podatek 
VAT

12. 3459/437 3630 114.327 Dębieńsko działka położona jest w
 terenach mieszkaniowych
z dużym udziałem zieleni, 
o symbolu planu MZ oraz 
na  terenach  upraw 
polowych  i  ogrodniczych, 
o symbolu planu R1

przetarg 39.130,-
zł  + 
podatek 
VAT

13. 2984/236 549 118.838 Czerwion-
ka

działka  położona  jest  w 
terenach  mieszkaniowo-
usługowych  z  przewagą 
zabudowy  wielorodzinnej 
o symbolu planu M1 oraz 
na terenach objętych strefą 
„A”  i  „B”  ochrony 
konserwatorskiej

przetarg 16.960,- 
zł  + 
podatek 
VAT

14. 3406/263 3759 119.157 Dębieńsko działka  położona  jest   w 
terenach  lokalnej  strefy 
aktywności gospodarczej o 
symbolu  planu  PU1  a 
częściowo  w  pasie  drogi 
powiatowej klasy zbiorczej 
o symbolu planu KZ1/2

przetarg
zbycie 
prawa 
uż.wieczyst
ego

42.890,- 
zł  + 
podatek 
VAT



15. 3352/462 7180 119.157 Dębieńsko działka  położona  jest   w 
terenach  lokalnej  strefy 
aktywności gospodarczej o 
symbolu  planu  PU1  a 
częściowo  w  pasie  drogi 
powiatowej klasy zbiorczej 
o symbolu planu KZ1/2

przetarg
zbycie 
prawa 
uż.wieczyst
ego

81.920,- 
zł  + 
podatek 
VAT

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.

Niniejsze  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. 


