
!]U14Mts'[RZ
( ilvl INY t MIAS]'4^

( ztrw r r.in ka - Le szlzytty

Zarzqdzenie Nr 209/18
Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny

z dnia25 maja 2018 r.

w sprawie zmiany Zarz4dzenia Nr 550/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 21 listopada 20'16 r. w sprawie zasad udostqpniania
nieruchomoSci, stanowiqcych wlasnoS6 Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny
na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji.

Na podstawie art.30 ust. 1 iust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samozqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z p62n. zm.) oruz art. 25 ust. I
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz. U. z 2018 r.,

poz. 121 zp62n. zm.)

zarzqdzam, co nastepuie :

sl
Zalqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr 550/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zasad udostqpniania nieruchomoSci,
stanowiacych wlasno3i Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na potrzeby infrastruktury
technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji, bgdqcy wzorem wniosku skladanego
przez inwestora, ohzymuje nowe brzmienie zgodnie z wzorem stanowiqcym zalqcznik
do n in iejszego Zarzqdzenia.

s2
Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury i Gospodarki
N ieruchomo6ciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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I. DANE OSOBOWE
WNIOSKODAWCA:

(imiq i nazwisko/ nazwa firmy)

(adres zam ieszkania/siedziby fi rmy)

Zalqcznik nr 1 do Zazqdzenia Nr 209/18
Bu rm istrza Gm iny i Miasta Czenrion ka-Leszczyny
z dnia 25 maja 2018 r.

Czerwionka-Leszczyny, dnia ................. r.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czeruvionka-Leszczyny

WNIOSEK

rNwEsroR/ wtAsctclEL URZ{DZEN :

(imie i nazwisko/ nazwa firmy)

(adres zamieszkania/siedziby firmy)

o wyraienie zgody na zaiQcie nieruchomo6ci gminnej
na podstawie ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami

(t.j. Dz. U.22018t.,poz'.121,2 p62n. zm.)

(PESEUREGONl) (PESEUREGONI)

(NrPF

Dane dodatkowe3:

(NrPF

Dane dodatkowe3:

(nr telefonu/e-mail) (nr telefonu/e-mail)

Dane osoby/os6b upowainionej/ych do podpisania umowy ze strony inwestora:

f . imiq inazwisko:.
pelnomocnictwo nr:....... z dnia:.....'.

2. imiq i nazwiskol.
pelnomocnictwo nr:.......... z dnia:......'

II. LOKALIZACJA ICEL
Lokalizacia rob6t:
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Lp. nr dzialki obrqb'

2.

3.

4.

5.



Cel zajgcia gruntu:

(rodzaj planowanej inwestyqi, zakres prac, rodzaj wbudowanego uzedzenia lub obiektu).

lll. DANE NA TEMAT TERENU ZAJETEGO NA CZAS PROWADZENTA ROB6T

Rodzaj i powierzchnia zajmowanego terenu:

! chodnik, plac, zatoka postojowa, Scie2ka rowerowa, droga wewngtzna, tereny z zieleniq

niskq uzEdzonq,

zajmowana powierzchnia: ....................... m2,

E tereny zielone nieurzqdzone, pobocza i inne,

zajmowana powierzchnia: ....................... m2,

Czas trwania rob6t:

od dnia ........................ dodnia ...., iloS6dni:

IV. DANE NA TEMAT TERENU ZAJETEGO POD URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
oRAZ |NNE OB|EKTY, pO ZAKONCZENTU PRAC ZWTAZANYCH Z REALTZACJA tNWESTyCJt

Rodzaj uzqdzenia/obiektu posadowionego na t6renie gminnym oraz zajmowana powierzchnia:

! budowla podziemna liniowa (podac rod zq): ....................
o dlugosci: ............ mb,

E studnia (poda6 rodzaj)
powierzchnia rzutu poziomego: .............. m2,

tr utzqdzenie naziemne (poda6 rodzaj)
powierzchnia rzutu poziomego: ............... m2,

tr linienapowietrzneenergetyczne:
napiqcie: ............... kV

tr sie6 lub p.zylqcze,
dlugosc ............................................. mb

E budowla slupowa,
powierzchnia rzutu poziomego: ............................... m2,

E inne:

Opis dodatkowy:

2t3



v. zAtAczNtKt

aktualna mapa sytuacyjno- wysokosciowa z zaznaczonym zakresem inwestycji (powierzchniami
zajecia), numerami i granicami dzialek,

decy4a o warunkach zabudowy/ ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ostateczne
uzgodnienie projektu inwestycji

oryginal / potwierdzona kopia upowa2nienia inwestora (w przypadku wniosk6w skladanych przez
pelnomocnika)

Podpis wnioskodawcy

OSwiadczenia:

OSwiadczam, i2 dodatkowe dane osobowe we wniosku (nr telefonu, e-mail) zostaty podane przeze mnie
dobrowolnie izgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a og6lnego zarzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 t. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrazam zgodQ na ich przetwarzanie w celu realizacji
wniosku i wykonania umowy.

(data i podpis)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a og6lnego zazqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L '119 z 04.05.20161 oswiadczam, i2 wyazam zgode na przetwarzanie moich danych
osobowych podanych we wniosku (imie i nazwisko/nazua firmy, adres, PESEUREGON, NlP, nr telefonu,
e-mail) oraz ich udostepnienie innym Wydzialom Uzedu Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny na cele
realizacji umowy w zakresie obowiqzku zaptaty danin publicznych w tym podatku od nieruchomosci.

(data i podpis)

ObjaSnienia:

1 Numer Regon nalezy podaC w przypadku prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej.

'? Pola NIP nie wypetniajq:
- osoby fizyczne nie prowadzqce dzialalnosci gospodarczej
-osoby prowadzqce dzialalnosc gospodarczq niebedEce zarejestrowanym i podatnikami podatku od

towar6w i uslug.
3 Podanie numeru telefonu i adresu e-mailjest dobrowolne, wnioskodawca ma prawo dostqpu do tresci tych

danych i ich poprawiania otaz mo2e Zqdao ich usuniecia. Podanie dodatkowych danych moze ulatwic
kontakt z wnioskodawcq i przyczyniC siQ do przyspieszenia realizacji sprawy.

Nie podlega oplacie skarbowej (art.2 ust.1 pkt 'l lit. h ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej -

!

l.j. Dz.U. z 2016 t., poz. 1827, z p62n. zm.)




