
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

('zerwionka-Leszczyny

Zarzqdzenie Nr *l A..t ZO
Burmistrza Gminy i Miasta Gzenrionka-Leszczyny

z dnia 14,. wrze5nia 2020 r.

dotyczqce konsultacji
nieruchomoSci Gminy
gruntowymi i przesylu.

projektu uchwaly w sprawie zasad obciqiania
i Miasta Czerwionka-Leszczyny sluiebnoSciami

Na podstawie art. 30 ust.'l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z2O2Or.poz.713), art.5 ust.2pkt3i4 ustawyzdnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z p62n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaly Nr l)(/1 38/1 5
z dnia 26 czet\Nca 2015 roku Rady Miejskiej w Czeruvionce-Leszczynach w sprawie
okreSlenia szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci pozytku
publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy zdnia24 kwietnia 2003 r., o dzialalno6ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z p62n. zm.) projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji
(Dz. rtJz. Woj. SQskiego 22015 r. poz. 3888)

zarzqdzam, co nastepuie:

sl
1. Pzeprowadzic konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady

Miejskiej w Czerwionce-Leszc4nach w sprawie zasad obciq2ania
nieruchomoSci stanowiqcych wlasnoS6 Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny
slu2bnoSciami gruntowymi i pzesylu.

2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 16.09.2020 r. do 23.09.2020 r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozazqdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 22019 r.
poz. 688 z p62n. zm.)

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszai:
1) w formie pisemnej na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu
do Uzqdu Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny),

2) poczlq elektronicznq na ad res e-mail : ron. n@czerwionka-leszczyny. pl,
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 43'l 17 60.

5. Udzielanie wyjaSniefl oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Kierownika Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki nieruchomo6ciami Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.



s2

1. Projekt uchwaly, o kt6rym mowa w g 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

2. Nie przedstawienie ptzez wN. podmioty opinii w terminie okreSlonym
w $ 1 pkt 2 oznacza akceptacjg pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej
mowaw$1pkt1.

s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zalEczy wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Uzqdu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.

s4

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

Bu istz
i Miasta

Czen,ii -Leszczyny

niszgwski

P&4 ryNy
r 3S5r

av., ?,r*rrr6a

/[a



Proiekt

z dnia 23 pa2dziemika 2020 t

w sprawie zasad obciqiania nieruchomoScl Gminy i Miasta Czeruionka{oszczyny
sluiebno6ciaml gruntourymi i przesyfu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9lit. a, art 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia I rnarca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (tj. Dz.U. z2O2O t. Wz.713l oraz a.1.13 ust. l ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o go6podarce
nieruchomo6ciami (t.i. Dz.U z2O20 t. poz.65, z p62n. zm.) w aviezku zart.285i305t ustawy zdnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z N2n. zm.)

Rada miei3ka w Czorwlonce{eszczf nach

uchwala, co nast?puje:

s1.

Wra2a sie zgodg na obci+enie nieruchomosci grunt6\ r stano iqcych rvlasnosc lub bQdqcych
w u2ytkowaniu wieczystym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogEniczonymi prewami zeczowymi
w poGtaci slu2ebno6ci grunlo^rych oraz slu2ebno6ci przesylu na zasadach okrBSlonych w ninieiszei
udlwale.

s2.
Nieruchornosc moae byo obcie2ona slu2ebnosciq gruntowq lub stu2ebno6cia pzesylu na wniosek

zaintereso anego.

Burmistz Gminy i Mlasta
nieruchomosdach gminnych:

s3.
Czerwionka-Leszczyny .lest upourazniony do ustanawiania na

1) slu2ebndci przesytu na rzecz przedsiqbiorc6w, ktorzy zamiezajq wybudo,a6 lub K6rych wlasnosc
stano iq uzedzenia slu2qce do dopmwadzania lub odpro adzania plyn6w, pary, gazu, energii
elektrycznei oraz inne urzedzenia podobne, stoso nie do art. 49 S 1 kodeksu cywilnago.

2) slu2ebnosci gruntourych gtzetazdu i przechodu na nieruchornosciach pzeznaczonych w mieiscowym
danie zagospodaro\ ania przestrzennego na cele komunikacyine lub wykorrystywanych na cele
komunikacyjne.

!4.
trrykonanie ucfiwaly powieze sie Burmisttzowi Gminy i Miasta Czerwionk&,Leszczyny

!5.
Ucfiwata wcfiodzi w 2ycie po upirwie 14dni od je, ogbozenia w Dzienniku Urzgdowym Woiew6ddwa

Slqskiego.
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z dnia 9 wrzeSnia 2020 r.
Z*$erdzony przsz
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RADY MIEJSKIEJ W CZERWONCE{ESZCZYNACH


