
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

cir*i*r.-t .n"zv"v Tarzedzenie Nr 141121
Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny

z dnia 1 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Zao4dzenia nr 653/18 z dnia 5 grudnia 2018 r., w sprawie
wprowadzenia zasad rozliczania koszt6w wy'tworzenia ciepla na potrzeby
centralnego ogrzewania i podgrzania cieplej wody uiytkowej dla uiytkownikorv
posiadajqcych gTtul prawny do nieruchomo5ci poloionej w Stanowicach prry
ul. I Maja 3.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 7 13 z p62n. zm.),

tar4dzam, co nastgpule :

w zaQczniku do Zarzqdzenia nr 653/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czenivionka-
Leszczyny z dnia 5 grudnia 2018 r., w sprawie wprowadzenia zasad rozliczania
koszt6w wytwozenia ciepla na potrzeby centralnego ogzewania i podgrzania cieptej
wody u2ytkowej dla u2ytkownik6w posiadajqcych tytul prawny do nieruchomoSci
polo2onej w Stanowicach przy ul. I Maja 3, stanowiqcym regulamin rozliczania
koszt6w wytwozenia ciepla na potzeby centralnego ogzewania i podgzania cieplej
wody u2ytkowej dla uZytkownik6w posiadajqcych tytul prawny do nieruchomo6ci
polozonej pzy ul. 1 Maja 3 w Stanowicach, wprowadza sig nastgpujqce zmiany:

1. $ 1 ust. 2 otrzymuje nowe, nastqpujqce brzmienie:
,2. Tytul prawny do ww. nieruchomoSci posiadajq:
a) Ochotnicza Straz Po2arna Stanowice,
b) Miejski O5rodek Sportu i Rekreacji w Czenrvionce-Leszczynach,
zwane dalej U2ytkownikami.'
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\A&konanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Mfrdziatu Zazqdzania
Kryzysowego i Ochrony Srodowiska Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz Dyrektorowi Miejskiego Oirodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.
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Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania

2. $ 2 ust. 4 otrzymuje nowe, nastgpujqce brzmienie:
,,4. Ustala siq nastqpujqce wysokoSci udzial6w procentowych w kosztach
wytworzenia ciepta na potzeby centralnego ogzewania i przygotowania cieplej wody
u2ytkowej, wynikajqce z proporcji powierzchni zajmowanej do calkowitej powiezchni
u2ytkowej:
a) Ochotnicza Stra2 Po2ama Stanowice 7OYo,

b) Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji 3Oo/o."
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