
Tanzqdzenie tt r .5.6 gtZo
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia ...S.... grudnia 2O2O r.

w sprawie zmiany Zarzqdzenia Nr 550/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zasad udostgpniania
nieruchomo5ci, 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 samozqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z pofln. zm.) oraz art. 2b ust. 1

ustawy z dnia 21 sierpnia '1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz.'1990)

BURMISTRZ
GMINV t\,IIASTA

Czerwronka-Leszrzynl

za'rzqdzam, co nashpuie:

sl
W Zazqdzeniu Nr 550/16 Burmistza Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie zasad udostqpniania nieruchomoSci, stanowiqcych
wlasnoSi Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny na potzeby infrastruktury technicznego
uzbrojenia terenu i innych inwestycji, wprowadza siq nastqpujqce zmiany:

1. $ 2 otzymuje nowe nastgpujqce bzmienie:

"Trasa 
pzebiegu nowej inwestycji liniowej przez nieruchomo6ci stanowiEce wlasno66

Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny wymaga uzgodnienia z Referatem
lnfrastruktury i Gospodarki NieruchomoSciami Wydzialu Mienia i Geodezji,
a w uzasadnionych pzypadkach z Zazqdern Dr6g i Slu2 Komunalnych lub innym
administratorem nieruchomo5ci."

2. $ 3 ust. 2 otzymuje nowe nastqpujqce bzmienie:

"Wniosek o zajQcie nieruchomo6ci sklada siq w Referacie Infrastruktury i Gospodarki
Nieruchomo6ciami Mfdzialu Mienia i Geodezji co najmniej na 60 dni pzed
planowanym rozpoczqciem rob6t, z zastze2eniem sytuacji nadzwyczajnych,
wymagajqcych bezzwlocznej intenivencji odpowiednich sfu2b. W takim przypadku
zgoda wydawana jest na wniosek inwestora zlo2ony bez zbqdnej zwloki."

3. $ 4 ust. 8 otzymuje nowe nastqpujqce bzmienie:
,,Termin wniesienia optaty jednorazowej zostanie ka2dorazowo okre6lony w pisemnej
zgodzie, o h6rej mowa g 3 ust. 1. "

4. $ 4 ust. 9 otrzymuje nowe nastqpujqce bzmienie:
,,Termin wniesienia optaty rocznej zostanie ka2dorazowo okreSlony w pisemnej
zgodzie, o kt6rej mowa g 3 ust. 1. Za niepetny rok kalendazowy zajqcia
nieruchomoSci wysokoS6 optag rocznej obliczona jest proporcjonalnie do liczby dni
zajqcia nieruchomoSci."

5. Zatqcznik nr 1 bgdqcy wzorem wniosku sk+adanego pzez inwestora, otzymuje nowe
brzmienie zgodnie z wzorem stanowiqcym zalqcznlk nr 'l do niniejszego
Zarzqdzenia.

6. Zatqcznik nr 2, w kt6rym okre6lono wysokoSci i zasady naliczania oplat za
udostqpnienie nieruchomoSci stanowiqcych wlasnoSc Gminy i Miastra Czeruvionka-
Leszczyny, na potzeby budowy infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu
i innych inwestycji oraz ich eksploatacji, konsenrvacji , modemizacji i naprawy wraz
z uzqdzeniami towazyszqcymi, otrzymuje nowe bzmienie zgodnie z zalqcznikiem
nr 2 do niniejszego Zazqdzenia.



s2
Traci moc zarzqdzenie nr 209/18 Burmistrza Gminy i Miasta czenrvionka-Leszczyny
z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarzqdzenia Nr 550/16 Burmistrza Gminy
i Miasta Czenvionka-Leszczyny z dnia 21 listopada 2O16 r. w sprawie zasad
udostqpniania nieruchomosci, stanowiqcych wlasnos6 Gminy i Miasta czenlrionka-
Leszczyny na potzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji.

s3
lA&konanie zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury i Gospodarki
NieruchomoSciami Uzqdu Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny.

s4
Zaz1dzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BTIRMISTRZ
(,MINY I MIASTA
'zerwtonka-Leszcz)my

Zalacznik nr 1

do iarzqdzenia nr5.6. Dzo
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszeyny
z dnia ...6. grudnia 2020 r.

Czeruvionka-Leszczyny, d nia

I. DANE OSOBOWE
WNIOSKODAWCA:

(imiq i nazwisko/ nazwa firmy)

(adres zamieszkania/siedziby fi rmy)

(PESEUREGONl)

(NIPF

Dane dodatkowe3:

rNwEsToR/ wrAscrcrel uRZADzEfi :

(imie i nazwisko/ nazwa firmy)

(adres zamieszkania/siedziby lirmy)

(NIPF

Dane dodatkowe3:

r

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

WNIOSEK
o wyraienie zgody na zajecie naeruchomoSci gminnej

na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(t.i. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

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

Dane osoby/os6b upowarnionejlych do podpisania umowy ze strony inwestora:

2. imiq i nazivisko
pelnomocnictwo nr:.................................... z dnia

II. LOKALIZACJA I CEL

Lokal a rob6t:
Lp nr dzialki obrgb' adres

* BeluKsiq2enice/Palowice/Szczejkowice/Stanowice/Pzeggdza/Czerwionka/Czuch6WDQbierlsko/Leszczyny

1

2.

3.

4

5
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(PESEUREGONl)



Cel zajgcia gruntu:

(rodzaj planowanej inwEtyqi. zakres prac, rodzaj wbudowanego uzqdzenia lub obiektu)

IN. DANE NA TEIIAT T+3ERENU ZAJETEGO NA CZAS PROWADZEN]A ROB6T

Rodzaj I powlerzchnla zajmoranego torrnu:

tr chodnik, plac, zatoka postoiol,a, Sciezka rcureroura, droga wwnQtzna, tereny z zielenh

niske urzedzona,

zajmowana polierzchnia: ....................... m2,

tr tereny zielone nieulzqdzone, pobocza iinne,

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

Czar tmanla rob6t:

od dnia

IV. DANE NA TEMAT TERENU ZAJETEGO POD URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
oRAZ INNE OB|EKW, PO ZAKONCZENTU PRAC ZTYTAZANYCH Z REALTZACJA INWESTYCJI

Rodzaj urz4dzeniaroblektu posadowionego na ter€nie gminnym oraz zajmowana powiezchnia:

tr budowla podziemna liniowa (podaC rodzaj):
o dlugosci: ..... mb,

studnia (podac rodzail .. . ..... .

powiezchnia rzutu poziomego: .............. m2,

! ueqdzenienaziemne(podacrodzaj).......
powierzchnia zutu poziomego:

tr linie napowietzne energetlazne:
naprQcre: .. KV

D sie6 lub przylqcze,
dlugoS6 mb

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

inne:

Opis dodatkowy:

........ m2,
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v. ZALACZNTKT

E aktualna mapa sytuacyjnG wysokosciowa z Taznaczon]yIn. zakresem inwest)rcji (powiezchniami
zajecia), numerami i granicami dzialek,

tr declzja o warunkach zabudorryl ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ostateczne
uzgodnienie proiektu inwestlaii

tr oryginal / potwierdzona kopia upowa2nienia inwestora (w ptzypadku wniosk6w skladanych pzez
pelnomocnika)

E inne: ........................

Podpis wnioskodawcy

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

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lil. a og6lnego zanqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Un. UE L 119 z 04.05.2016) os\iriadczam, iZ wyrazam zgodq na przetwarzanie moich danych
osobowych podanych we wniosku (imie i nazwisko/nazwa firmy, adres, PESEUREGON, NIB nr telefonu,
e-mail) oraz ich udostgpnienie innym \ rydzialom Uzgdu Gminy a Miasta Czeruionka-Leszczyny na cele
realizacji umowy w zakresie obowiezku zaplaty danin publicznych w tfn podatku od nieruchomosci.

(data i podpis)

ObiaSnienia:

I Numer Regon nalezy podac w przypadku prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.

'? 
Pola NIP nie wypelniajE:
- osoby fizyczne nie prowadzqce dziatalnosci gospodarczej
- osoby prowadzqce dzialalnosc gospodarcze niebedece zareiestrowanymi podatnikami podatku od

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

danych i ich poprawiania oraz fio2e 2qda6 ich usuniecia. Podanie dodatkowych danph mo2e ulatwiC
kontakt z wnioskodatvcq i przyczynic sie do przyspieszenia realizacji sprawy.

Nie podlega optacie skarbowej (art. 2 ust.l pkt 1 lit. h ustawy z dnia '16.11.2006 r. o opliacie skarbowe, -
\. Oz.U. z 2O2Ot., poz. 1546, z p62n. zm.l

3t4

OSwiadczenia:

(data i podpis)

Bur



Administratorem Twcich danyd osobowyd jest Gmina i Midsto CzeMionka-Laszczyny z sbdzibq w Czerwion@-Leszczyneh 4 ut.
Pad<owej 9, reqezentowana ptzez Bumistza Gminy i Miasta. Dane osobowe ptzetwatzane sq na podslawie Rozpozqdzenid
Padanentu Eutoryiskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 l<wbtnia 2016 r. w sprawie @hony o$b ftzycznydt w zwhzku z
Wetwatzdniem danych oebowch i w sprawie s$/obdnego Weplywu taki* ddnych onz uchylenia dy@Wwy 95/4O.llE (og6hD
roz@nqdzenie o @h'r,nie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, *. 1), o@z udawy z dnia 10 naja 2018 rol<u o odtooie danych
oebottych. Nane dane osoborc D?dq Wetwatzaoe w @lu Dalizeji zddal ustdwowydt ndo2onych na Admin&tato'8. Dane
osobo$,e Wdq paeclpwwane iedynie w ok,?sie niezbednw & s{rf,h,ienia @lu, dla lddrego zosw zebntlF- lub w ol<resie
wskazanym ptzepisami Wwa Po spelnieniu @lu, dla Rdrcgo dene zosw zebrane, ddne mogq byC WechowWane jedynie w @ladl
adtiwalnyd, zgodnie z obowiqzujqcymi ,i"zepisami p@wa w tym zakresie. Dane os{l,bowe mogq zostaC ujawnione @dmiolon
upwdtnionym h uzyskania infwnacii na o€dslswio ptzepiSw pawa. WQ@j infomacji w zak,gsie Wetwaaania danych osp,€wydt
notna znabr' nd stonie intemelowej administEtora httos:,/,/Up.czetwionkaleszc4tny.olklauzule inforfiacvinefindex-htfil. lub w jolla
siedzibie.
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Zalac,znik nr 2
do )anqdzenia nfr.6tno
BurmistFa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia ..4.... grudnia 2020 r.

WysokoS6 u zasady naliczania oplat
ze udoskpnaenae nieruchomo6ci stanowiqcych wlasnoS6 Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, na potr:zeby budowy infrastruktury technicznego uzbrojenia
terenu i innych inwestycji oraz ich eksploatacji, konserwacji, modernizacji naprawy
wraz z urzqdzeniami towarzyszqcymi, z wylqczeniem nieruchomo5ci oddanych
w uiytkowanie wieczyste, t*aty zatz4d oraz zajgtych pod drogi publiczne
w rozumleniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Zlqcie 1m2 nieruchomo6ci gminnej na czas prowadzenia rob6t - oplata za 1 dzieh

Uwagi:

OPLATA ROCZNA
Zaiqcie nieruchomo6ci gminnej pod uzqdzenia infrastruktury technicznej oraz innych

obiekt6w umieszczonych na danej nieruchomo6ci - oplata roczna

Lp. Stawka oplat netto w zl

1 2,00

10,00
Studnie kanalizacyjne, teletechniczne, wodociqgowe,
sanitame, gazowe, cieplownicze - za ka2dy
rozpoczety m2 rzutu poziomego studni

Linie napowietzne energetyczne od 0,4 kV do 15 kV

Lp. Spos6b zajqcia terenu komunalnego

1 Zajqcia chodnik6q plac6w, zatok postojowych,
Scie2ek rowerowych, d169 wewngtrznych, teren6w
z zieleniq niskq uzqdzonq

3,00

2

Spos6b zajqcia terenu

Budowle podziemne liniowe - za kafudy rozpoczety
mb budowli

2

3
Uzqdzenia naziemne i nadziemne typu szafki - za
ka2dy rozpoczqty m2 zutu poziomego uzqdzenia 5,00

Linie napowietrzne energetyczne do 0,4 kV (wlqcznie)

2,004
b) za ka2dy rozpoczety m2 rzutu poziomego budowli
sfupowej 10,00

5,00

BURMISTRZ
OMINY I MIASTA
zerwronka-Leszczyny

OPTATA JEDNORAZOWA

Stawka oplat netto w zt

Zajqcie teren6w zielonych nieuzqdzonych, poboczy i

innych nieruchomo6ci
2,00

- zqqcie nieruchomo6ci gminnych na czas kr6tszy ni2 24 godziny nale2y
traktowa6 jako zajecie nieruchomo6ci na jeden dzieri
- zajecie nieruchomo5ci gminnej o powierzchni mniejszej ni2 1 m, jest traktowane
jak zajqcie 1 m2 terenu
- powiezchniq zajmowanej nieruchomo6ci oraz dfugo6ci wzqdzefi liniowych
i pr4Qczy pzyjmuje siq z zaokrqgleniem do pelnych metr6w w 9619

a) za kaidy rozpoczgty mb sieci lub przyQcza

5.

a) za kaZdy rozpoczgty mb sieci lub przyQcza



6

Linie napowietrzne energetyczne powy2ej 15 kV

a) za ka2dy rozpoczQty mb sieci lub przylqcza "t0,00

b) za ka2dy rozpoczqty m2 zutu poziomego budowli
slupowej 50,00

7
lnne urzqdzenia infrastruktury technicznej oraz inne
obiekty - za ka2dy rozpoczety m2 rzutu poziomego

8
Powigkszenie powierzchni zabudowy budynku
w wyniku polo2enia warstwy ocieplenia - za ka2dy
rozpoczety m2 rzutu poziomego

10,00

b) za ka2dy rozpoczqty m2 zutu poziomego budowli
sfupowej 25,00

Bu
Gmi

rslrz
Miasta

Cz€rwi -Leszczyn)

Wie iszewski

5,00


