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

zdnia25 maia 2018 r.

w sprawie zmiany Zarzqdzenia 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 Czerwionka-Leszczyny
na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji.

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

o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z p62n. zm.) oraz art. 25 ust. 1

ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz. U.22018 r.,
poz.'121 zp62n. zm.)

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1
Zalqcznik nr 1 do Zazqdzenia Nr 550/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zasad udostgpniania nieruchomo6ci,
stanowiqcych wlasno6d Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny na potzeby infrastruktury
technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji, bqdqcy wzorem wniosku skladanego
przez inwestora, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z wzorcm stanowiqcym zalqcznik
do n in iejszego Zarzqdzenia.

s2
Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury i Gospodarki
NieruchomoSciami Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.



BURMISTRZ
GMIritv I MIASTA Zahcznik N 1 do Tarzqdzenia Nr 209/18

('zeru't()rrk,'-l ,eszczyny Burmlstza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 25 maja 2018 r.

Czerwio nka-Leszcqny, d nia . . . .............................. r.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

WNIOSEK

o wyraienie zgody na zajgcie nieruchomo5ci gminnej
na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami

(t.i. Dz. U. z2018t.,poz. 121,2p62n.2m.\

I. DANE OSOBOWE
wNtosKoDAwcA: tNwEsroR/wtAsctctEL uRzADzE[t:

(imie i nazwisko/ nazwa firmy) (imie i nazwisko/ nazwa firmy)

(adres zamieszkania/siedziby fi rmy) (adres zamieszkania/siedziby firmy)

(PESEUREGONl) (PESEUREGONl)

(NIPF

Dane dodatkowe3:

(NIPF

Dane dodatkowe3:

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

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

II. LOKALIZACJA ICEL
Lokalizacja rob6t:
Lp. nr dzialki obreb'

1.

2.

3.
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Cel zajecia gruntu:

,,".; ;;;;";'";;;;,. ;";;"" ;;"" ;;;, ;,;;;";; ;;;;;; ;; ;;;;,

III. DANE NA TEMAT TERENU ZAJETEGO NA CZAS PROWADZENIA ROB6T

Rodzaj i powiezchnia zajmowanego terenu:

tr chodnik, plac, zatoka postoiowa, Scie2ka rowerowa, droga wewnQtzna, tereny z zielenia

niskq uzqdzonA.

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

E tereny zielone nieunEdzone, pobocza i inne,

zaimowana powierzchnia: ....................... m2,

Czas trwania rob6t:

od dnia ........................ dodnia ...., ilos6dni:

IV. DANE NA TEMAT TERENU ZAJETEGO POD URZAOZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
oRAZ |NNE OB|EKTY, PO ZAKO{CZEN|U PRAC ZWAZANYCH Z REALTZACJA |NWESWCJ|

Rodzaj uzqdzenia/obiektu posadowionego na terenie gminnym oraz zajmowana powierrchnia:

tr budolMa podziemna liniowa (poda6 rodzaj):
o dlugosci: ............ mb,

! studnia (podac rodzaj)
powierzchnia rzutu poziomego: .............. m2,

! uzqdzenie naziemne (podaC rodzaj)
powierzchnia rzutu poziomego: ............... m2,

tr linienapowietrzneenergetyczne:
napiecie: ............... kV

tr siec lub przylqcze,
d1u9o66 ............................................. mb

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

E inne: ..

Opis dodatkowy:

2t3



v. zArAczNrKr

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

decyzja o warunkach zabudowyl ustaleniu lokalizacli inwestycji celu publicznego - ostateczne
uzgodnienie projektu inwestycji

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

Podpis wnioskodawcy

O5wiadczenia:

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

i;;i; i;;;;i;i

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a og6lnego zaeqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L '119 z 04.05.2016) oswiadczam, i2 wyta2am zgodQ 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 UzQdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na cele
realizac.ii umowy w zakresie obowiezku zaplaty danin publicznych w tym podatku od nieruchomosci.

i;;6iil;i;i

ObiaSnienia:

1 Numer Regon nale2y podac w przypadku prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.

'z Pola NIP nie wypelniajq:
- osoby fizyczne nie prowadzace dzialalnosci gospodarcze,
- osoby prowadzqce dzialalnosc gospodarczE niebedqce zarejestrowanymi podatnikami podatku od

towar6w i uslug.
3 Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne, wnioskodawca ma prawo dostQpu do tresci tych

danych i ich poprawiania otaz moze zqdac ich usunigcia. Podanie dodatkowych danych moze ulatwic
kontakt z wnioskodawcq i przyczyni6 sie do przyspieszenia realizacii sprawy.

Nie podlega oplacie skarbowei (art.2 ust.1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej -
t.j. Dz.U. z 2016 t., poz. 1827, z p62n. zm.)_
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Zarzqdzenie Nr 213/18
Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 28 maja 20 1 8 roku

w sprawie zmian w bud2ecie gminy i miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. 22017 r.poz. 18752p62n.2m.) oraz $ 15 pkt 1 uchwaly NrXLlll/490/17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia '15 grudnia 2017 r. Uchwala Bud2etowa
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018 w zwiqzku z art.258 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z p62n.
zm.),

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Dokona6 zmian w budzecie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z zalqcznikiem
do niniejszego z aeedzenia.

s2

Wykonanie zazqdzenia powieza sie Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s3

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomo6ci
mieszkaic6w w spos6b zwyczajowo przyjgty.

LA
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I} TJ RM ISTRZ
CMINY I MIASTA

Czcrw ionka- I-eszczyny

Zalqcznik
do Zarzqdzenia Nr 21 3/18
zdnia2S maja 2018 r.

ZMIANY W BUDzECIE GMINY I MTASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY
NA ROK 2018

Dziat Rozdzial
Nazwa dzialu i rozdzialu
klasyfikacii budietowej Zmniejszenia Zwigkszenia

Zmiany w planie wydatk6w I 530.00 I 530.00

801 O5wiata iwychowanie g 530,00 I 530,00

80101 Szkoly podstawowe 9 530.00 0.00

r wydatki bie2qce
w tym:

g 530,00 0,00

. Wydatki jednostek bud2etowych
w tym:

I530,00 0,00

- wynagrodzenia i skladki
od nich naliczane

I 530,0C

801 04 Przedszkola 0.00 I 530.00

r wydatki bie2qce
w tym:

0,00 9 530,00

. Swiadczenia na zecz os6b
fizycznych

I530,0C
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