
















































DU-RM.0012.48.2021r.                                         Czeladź, dnia  4 października 2021 r.
 TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI 

PAŹDZIERNIK 2021 

Lp
. 

Nazwa komisji Temat posiedzenia komisji Data , miejsce i godzina 
posiedzenia 

Numer sprawy

1.
Komisja Skarg 
Wniosków i Petycji 

1.Skarga  Mieszkańca  Pana  Karola  K  –  na  nienależyte
wykonywanie zadań przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czeladzi.  DU-RM.1510.4.2021 

2.  Skarga Mieszkanki  Pani  Magdalena J.  na działalność
CTBS – ZBK DU-RM.1510.5.2021 

14 października 2021 r. 
Godz. 15.00 

   Sala Konferencyjna Nr 2 

DU-RM.0012.49.2021 

2. Komisja Polityki 
Społecznej, Zdrowia i
Bezpieczeństwa

1. Współpraca Miasta Czeladź z organizacjami 

pozarządowymi 

2. Opiniowanie projektów uchwał 

3. Sprawy bieżące 

19 października 2021 
Godz. 14.15

Sala Konferencyjna Nr 2 
DU-RM.0012.50.2021 

3. Komisja Rozwoju i 
Polityki Przestrzennej

1.Realizacja działań gminy w zakresie ograniczenia niskiej

emisji w świetle zapisów Uchwały antysmogowej  woj. 

Śląskiego. 

2.Gospodarowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi
– ocena za rok 2021 oraz plany na rok 2022.  
3. Opiniowanie materiałów sesyjnych 

26 października 2021 
Godz. 15:15 

Sala Konferencyjna Nr 2 DU-RM.0012.51.2021 



4. Sprawy bieżące
4. Komisja Edukacji, 

Kultury i Sportu

1.Propozycje do budżetu na 2022 rok w zakresie kultury,
edukacji i sportu.
2. Działalność sportowa w mieście. Funkcjonowanie klu-
bów sportowych w latach 2020-21
3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za 
rok szkolny 2020/2021
4.Opiniowanie materiałów sesyjnych 
5. Sprawy bieżące 

       

25 października 2021 
Godz. 16:00

Sala Konferencyjna Nr 2 
DU-RM.0012.52.2021 

5. Komisja Finansowo - 

Budżetowa

1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych
2. Zadania inwestycyjne w mieście i stopień ich realizacji 
za 8 miesięcy roku 2021   
3. Sprawy bieżące.

26 października 2021 
godz.14:00

Sala Konferencyjna Nr 2 

DU-RM.0012.53.2021 

      Kierownik Referatu Obsługi Biura Rady 

Joanna Kwarciana



 
PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa 

RRaaddyy    MMiieejjsskkiieejj    ww    CCzzeellaaddzzii 
  

ul. Katowicka 45;  41-250 Czeladź   
tel. (032) 76- 37-933;  Fax:032/76-33-694,  

  e-mail: przewodniczacyrm@um.czeladz.pl 

_____________________________________________________________ 
 

Czeladź, dnia 4 października 2021 r.  
 
 

         DU-RM.0012.50.2021  
 
 
 

Radny/a Rady Miejskiej w Czeladzi  

                                                                                                 –-------------------------  

 
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia  

Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
 

     Zawiadamiam, że Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia  

i Bezpieczeństwa zwołuje komisję na dzień 19 października 2021 r.  

na godzinę 14:15 

Sala Konferencyjna Nr 2  

Porządek  posiedzenia:  

1. Współpraca Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi  

2. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej.  
3. Sprawy różne. 

 
Informacja dla pracodawcy: 
 

Okazanie niniejszego zawiadomienia w zakładzie pracy jest wystarczającą 

podstawą do zwolnienia Radnego z zajęć służbowych na czas trwania posiedzenia 

(art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2021 poz.1372)  

Otrzymują:  
1. Janina Wcisło 
2. Barbara Strzelecka 
3. Jolanta Ptaś  
4. Łukasz Wesołowski 
5. Zbigniew Panek  
6. Beata Marcinkowska  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi  
 

Jolanta Moćko  

mailto:przewodniczacyrm@um.czeladz.pl
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  PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa 

RRaaddyy    MMiieejjsskkiieejj    ww    CCzzeellaaddzzii 
  

ul. Katowicka 45;  41-250 Czeladź   
tel. (032) 76- 37-933;  Fax:032/76-33-694,  

  e-mail: przewodniczacyrm@um.czeladz.pl 

_____________________________________________________________ 
 

Czeladź, dnia 4 października  2021 r.  
 

         DU-RM.0012.51.2021 
Radny/a Rady Miejskiej w Czeladzi  

                                                                                                 –-------------------------  

 
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia  
Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej 

 

     Zawiadamiam, że  Przewodnicząca  Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej 

zwołuje komisję na dzień 26 października  2021 r. na godzinę 15:15 

Sala Konferencyjna Nr 2  

 

Porządek  posiedzenia:  

1. Realizacja działań gminy w zakresie ograniczenia niskiej emisji w świetle 

zapisów Uchwały antysmogowej  woj. śląskiego.  

2. Gospodarowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi – ocena za rok 2021 
oraz plany na rok 2022.   

3. Opiniowanie materiałów sesyjnych Rady Miejskiej w Czeladzi.  

4. Sprawy bieżące.  

 
Informacja dla pracodawcy: 
 

Okazanie niniejszego zawiadomienia w zakładzie pracy jest wystarczającą 

podstawą do zwolnienia Radnego z zajęć służbowych na czas trwania posiedzenia 

(art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - Dz. U. Z 2021 poz.1372)  

Otrzymują:  
1. Patrycja Juszczyk     Przewodnicząca Rady Miejskiej  
2. Irena Owczarz      w Czeladzi  
3. Barbara Wszołek                 Jolanta Moćko  
4. Jolanta Ptaś  
5. Ewa Fronczek 
6. Zofia Bazańska  
7. Zbigniew Panek 
8. Małgorzata Chojnacka  
9. Wojciech Maćkowski 

mailto:przewodniczacyrm@um.czeladz.pl
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Realizacja działań gminy w zakresie ograniczenia 
niskiej emisji w świetle zapisów uchwały 
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1. Uchwała antysmogowa 

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała nr V/36/1/2017 
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą antysmogową”.   

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich w granicach 
województwa śląskiego. 

Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające wymagań, których eksploatacja rozpoczęła 
się przed 1 września 2017 roku powinny zostać wymienione zgodnie ze wskazanymi                          
w  uchwale antysmogowej terminami.  

Podmioty posiadające instalacje dostarczające ciepło do systemu centralnego ogrzewania 
(kocioł) powinny rozpocząć klasyfikację od sprawdzenia wieku kotła na dzień 1.09.2017 r.,                 
a następnie na podstawie obliczonego wieku sklasyfikować piec do odpowiedniej grupy 
wiekowej. Zgodnie z  zapisami uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji istnieją 4 
terminy wymiany: 

• wymiana do 31.12.2021 r. gdy wiek kotła jest powyżej 10 lat (2006 r. i starsze), oraz dla 
instalacji bez tabliczek znamionowych, 

• wymiana do 31.12.2023 r. gdy wiek kotła jest w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. do  
2012 r.), 

• wymiana do 31.12.2025 r. gdy wiek kotła jest poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r. ), 
• wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012. 

Uchwała antysmogowa weszła w skład Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego                    
i jest jego integralną częścią. 

Co roku gminy zobligowane są do przekazania do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdań z realizacji 
działań krótkoterminowych, w których podawane są dane w odniesieniu do wskaźników określonych 
w POP. 

Od 1 stycznia 2022 r. gminy będą miały za zadanie prowadzić działania kontrolne, czy dostosowano 
się do wymogów likwidacji najstarszych kotłów i czy nie są one już użytkowane. 

Kontrolę z realizacji przez gminy zadań określonych w POP prowadzi Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska. 

 

DZIAŁANIA GMINY CZELADŹ 
 

2. Dotacje do modernizacji źródła ciepła i zastosowania OZE                  
w latach 2020-2021 
 

Z roku na rok ta forma wsparcia mieszkańców w walce o lepszą jakość powietrza w Mieście 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem.  

https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017
https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017
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W roku 2020 zrealizowano 167 wniosków (w tym 80 z roku 2019 r.) o dotację do modernizacji 
źródła ciepła i zastosowania OZE. Mieszkańcy Czeladzi najczęściej decydowali się na zmianę 
ogrzewania węglowego na gazowe oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej (wykres nr 1).  

 
Wykres nr 1. Modernizacja źródeł ciepła i zastosowania OZE w Czeladzi w roku 2020- rodzaj ogrzewania 

 

W 2020 r. do sieci ciepłowniczej podłączono 2 budynki wielorodzinne: 

- Warszawska 8 

- Nowopogońska 222 i 224. 

Z danych zebranych przez Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych wynika, iż więcej 
modernizacji źródeł ciepła zostało przeprowadzonych w budynkach wielorodzinnych (wykres nr 
2). 

 
Wykres nr 2. Modernizacje źródła ciepła w 2020 r. w Czeladzi- rodzaj zabudowy 

 

W 2020 r. w Mieście powstało 30 nowych instalacji fotowoltaicznych. Najwięcej tego typu inwestycji 
zostało przeprowadzonych na ul. Kasztanowej i Wrzosowej.  

W dniu 30.04.2021 r. przedłożyliśmy sprawozdanie z Programu Ochrony Powietrza do Urzędu 
Marszałkowskiego za rok 2020. Ze zgromadzonych danych wynika, że w 2020 r.: 

- zlikwidowano 224 kotły węglowe; 

Modernizacja źródeł ciepła i zastosowania OZE w 
Czeladzi w roku 2020
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- wymieniono źródło ciepła w 173* lokalach/budynkach mieszkalnych; 

- termomodernizacja budynków została przeprowadzona na ul. Szpitalnej 21 i 23 oraz w kilku budynkach 
prywatnych; 

- 22 osoby skorzystały z dofinansowania z Programu Czyste Powietrze. 

* rozbieżność pomiędzy ilością udzielanych dotacji, a lokalami/budynkami wykazanymi w sprawozdaniu wynika z tego, że w roku 
2020 zrealizowano wnioski złożone w roku 2019, a część wniosków z roku 2020 przesunięta została na rok 2021. Ponadto część 
wniosków nie spełniała warunków formalnych i odmówiono udzielenia dotacji lub nie została uzupełniona o wymagane załączniki.  

 

W 2021 r. Rada Miejska przyjęła nowy Regulamin udzielania dotacji do modernizacji źródła 
ciepła i zastosowania OZE (Uchwała nr XXXI/414/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 
grudnia 2020 r.). 

Rok 2021 jest rokiem rekordowym pod względem udzielania dotacji do modernizacji źródła ciepła 
i zastosowania OZE (tabela nr 1). 

ROK 2021 
 
Zrealizowano 79 wniosków z roku 2020 
 
 
Do Urzędu Miasta Czeladź wpłynęło 319 wniosków o dotacje do modernizacji źródła ciepła i 
zastosowania OZE 
 
 
90 inwestycji zostało już przeprowadzonych i zakończonych- dotacje zostały wypłacone. 
 
 
229 pozostałych wniosków zostało rozpatrzone i jest w trakcie realizacji tj. podpisywanie umów 
z wnioskodawcami, uzupełnienia, rozliczenia. 

 
Szacujemy, że w Czeladzi zostaną zlikwidowane 334 piece węglowe 
 
 
Powstaną 32 instalacje fotowoltaiczne 
 
 
Podłączono do sieci ciepłowniczej budynki na ul. Krzywej, Zwycięstwa i Warszawskiej- łącznie 
52 lokale mieszkalne 
 
 
Kwota udzielonych dotacji do dnia 12.10.2021 r.- 379 729,16 zł.  
Kwota przeznaczona do realizacji pozostałych wniosków- 362 414,84 zł 
 

Tabela nr 1. Dotacje do modernizacji źródła ciepła i zastosowania OZE w Czeladzi w roku 2021 

Dla porównania, wykres nr 3 pokazuje jak na przestrzeni ostatnich lat, kształtowały się ilości 

realizowanych wniosków o dotację do modernizacji źródła ciepła oraz zastosowania OZE. 
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Wykres nr 3. Dotacje do modernizacji źródła ciepła i zastosowania OZE w Czeladzi w latach 2014-2021.  

* w trakcie realizacji, budżet na 2021 wynosi 742 144,00 zł. 

 

 

3. Czyste Powietrze - utworzenie punktu konsultacyjno-
informacyjnego w Urzędzie Miasta Czeladź 

W dniu 14 grudnia 2020 r. Miasto zawarło porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie realizacji Programu Priorytetowego 
„Czyste Powietrze”. Od 1 lutego 2021 r. Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych 
prowadzi Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze. 

Program ten jest dedykowany dla właścicieli budynków jednorodzinnych i przewiduje 
dofinansowania na:  

• źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż, 
• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 
• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, 
• mikroinstalację fotowoltaiczną, 
• ocieplenie przegród budowlanych, 
• stolarkę drzwiową i okienną, 
• dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa). 

W pokoju nr 419 utworzyliśmy specjalne stanowisko komputerowe, z którego mogą skorzystać 
mieszkańcy w asyście pracowników Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych. 
Wniosek jest wypełniany przez pracownika Urzędu w wymaganym formacie pdf, drukowany, 
podpisywany przez wnioskodawcę i przesyłany elektronicznie oraz w wersji papierowej wraz                   
z załącznikami do WFOŚiGW w Katowicach. 

Do końca września 2021r. przygotowano 65 kompletnych wniosków o dofinansowanie do 
Programu Czyste Powietrze. 90 % wniosków dotyczyło wymiany źródła ciepła. 

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych przygotował ulotki na temat Programu Czyste 
Powietrze (załącznik nr 1), które zostaną rozdane mieszkańcom domów jednorodzinnych                         
w drugiej połowie października. 
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4. Baza CEEB 
Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła 
ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację 
można złożyć metodą tradycyjną w urzędzie lub wysłać pocztą, a także online.  

CEEB to Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ustanowiona ustawą z dnia 28 października 
2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych 
ustaw. Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). 

Pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych pomagają w tworzeniu bazy 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i wprowadzają deklaracje składane przez 
mieszkańców Czeladzi. Do dnia 08.10.2021 r. wprowadziliśmy do systemu 235 deklaracji.  

 

 

 

5. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
W maju 2021 r. Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych wystąpił do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskiem                                            
o dofinansowanie realizacji zadania pt: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Miasta Czeladź na lata 2021-2027”. Otrzymano informację o przyznaniu Miastu dofinansowania, 
w związku z czym przystąpiono do wyłonienia wykonawcy Programu i w dniu 28.06.2021 r. 
podpisano umowę z Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. Sp. k. na opracowanie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta Czeladź na lata 2021-2027.  
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6. Czujniki jakości powietrza 
Pod koniec 2020 r. przedłużono umowę z firmą Airly Sp. z o.o. na funkcjonujące  czujniki jakości 
powietrza. Na terenie Miasta posiadamy 5 sensorów jakości powietrza znajdujących się przy ul. 
Katowickiej, Szkolnej, Reymonta, Spacerowej i Niepodległości. Pomiary z czujników są dostępne 
na bieżąco na stronie internetowej Miasta: 

 http://www.czeladz.pl/gospodarka/Monitoring_jakosci_powietrza 

 

7. Zakup drona- rozeznanie tematu 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zainicjowała działania w sprawie stworzenia centrum 
monitoringu, 
w którym mogłyby uczestniczyć gminy w niej zrzeszone. Działania centrum monitoringu miałyby 
polegać między innymi na możliwości wykorzystania przez gminy tworzące GZM dronów 
powietrznych 
do wykonywania map zanieczyszczeń powietrza i powierzchni gruntu oraz do bieżącego 
monitorowania emisji zanieczyszczeń do powietrza z poszczególnych nieruchomości. Gminy 
miałyby korzystać z usług centrum monitoringu w ramach odprowadzanej składki. 

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych jest zainteresowany współpracą                                       
z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, gdyż samodzielny zakup drona z niezbędnym 
oprzyrządowaniem (kamera+ oprogramowanie) oraz przeszkolenie pracowników do jego obsługi 
jest wydatkiem kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przeprowadziliśmy również rozeznanie ofertowe 
dla wypożyczenia drona- jeden dzień pomiarowy to koszt około 10 000 zł. Z rozmów 
przeprowadzonych z innymi urzędami, które posiadają drona wynika, iż jest to bardzo kosztowne 
zarówno w obsłudze (przeszkolenie pracowników) jak i użytkowaniu (konieczność konserwacji, 
wymiany części, opłaty ubezpieczenia).  

 

8. Kontrole palenisk domowych 
W 2020 r. przeprowadzono 208 interwencji w związku z podejrzeniem wykroczenia z art. 191 
ustawy o odpadach oraz nieprzestrzegania uchwały antysmogowej. Nałożono 17 mandatów 
karnych na kwotę 1650,00 zł. Pouczono 17 osób i sporządzono 1 wniosek o ukaranie do sądu. 

W 2021 r. przeprowadzono 95 kontroli. Nałożono 16 mandatów karnych na kwotę 1650,00 zł. 
Pouczono 13 osób i sporządzono 1 wniosek o ukaranie do sądu. 

 

9. Inwestycje miejskie 
Miasto realizuje projekty inwestycyjne, które sprzyjają poprawie jakości powietrza. W tym celu 
korzystamy z dostępnych zewnętrznych źródeł finansowania, jak: 

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
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- Program Ograniczenia Niskiej Emisji finansowany ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. 

Są to następujące projekty inwestycyjne: 

- Projekt „ Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury w Czeladzi”- zakończony 

W ramach projektu na dachu budynku została zamontowana mikroinstalacja fotowoltaiczna                         
o mocy 25,28 KW. Instalacja pozwala wytworzyć 22,88 MWh/rok energii. Efekt ekologiczny 
instalacji to redukcja emisji CO2 17,87 tony ekwiwalentu CO2/rok oraz redukcja emisji pyłu 
PM10 w stosunku rocznym 0,000892 ton/rok. 

- Projekt „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi”- w trakcie 

realizacji 

Projekt polega na modernizacji energetycznej (m.in. ocieplenie przegród i ścian zewnętrznych, 
wymiana okien drewnianych na PCV, wymiana drzwi, ocieplenie dachu) 5 budynków 
komunalnych położonych przy ul. Konopnickiej 2, 21 Listopada 14,16,20 oraz Lwowskiej 2.  

- Projekt „Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR oraz 
budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE”- w trakcie realizacji 
Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynku Hali Widowiskowo-Sportowej 

MOSiR oraz budynku obsługi stadionu. Zakres prac obejmuje: 

a) ocieplenie ścian zewn. (w tym wymiana elewacji w części Hali  wykonanej z płyt 

warstwowych), 

b) docieplenie stropodachów oraz stropów podcieni, 

c) częściowe zmniejszenie otworów okiennych, 

d) wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, 

e) modernizację systemów grzewczych wraz ze źródłem ciepła, 

f) montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (dot. budynku Hali), 

g) modernizację systemu przygotowania c.w.u. wraz z montażem kolektorów słonecznych, 

h) wymianę przestarzałych opraw oświetleniowych na nowe LED (dot. Hali). 

Zakłada się, że projekt w dwóch obiektach o łącznej powierzchni użytkowej 4342,48 m2 

doprowadzi do zwiększenia efektywności energetycznej o ok. 71,66% i przyczyni się do redukcji 

emisji CO2,  z poziomu 422,363 t/rok do poziomu 153,803 t/rok, tj. o 268,56 t/rok (63,59%). 

 

- Projekt „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania 
lokali przy ul. Sportowej 12,13,20,24”- zakończony. 

Zakres zrealizowanych prac: termomodernizacja budynków przy ulicy Sportowej 12,13,20 i 24 

oraz przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania w 9-ciu 

lokalach mieszkalnych w budynkach przy ul. Sportowej 12,13 i 20. 
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10. Działalność informacyjno-edukacyjna 
 

a) w czerwcu 2021 r. odbyła się V edycja Zagłębiowskiego Okrągłego Stołu dla Czystego 
Powietrza. Przedstawiciele Urzędów z rejonu Zagłębia ( Urząd Miasta Czeladź 
reprezentowała Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych -  
Małgorzata Skiba) dyskutowali o problemach z jakością powietrza w naszych miastach 
oraz o sposobach ich rozwiązywania.  
 

b)   

 

b) Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych przygotował ulotki promocyjne programu 
Czyste Powietrze. 

c)  utworzono stoisko Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Programu Czyste 
Powietrze podczas otwarcia centrum przesiadkowego (czerwiec 2021) oraz basenu (lipiec 2021). 

d) artykuły w Echu Czeladzi oraz na stronie internetowej Miasta. 

 

 

 

 

 

 















Projekt 
 
z dnia  12 października 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 10/41 arkusz 
mapy 58 o powierzchni  0,0803 ha położonej przy ul. Matejki  22 w Czeladzi. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 32 ust. 1 i art.37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 
10/41 arkusz mapy 58 o powierzchni 0,0803 ha położonej przy ul. Matejki 22 w Czeladzi dotychczasowym 
użytkownikom wieczystym. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1A252046-3B56-45F4-8E9B-04AAC66CEB32. Projekt Strona 1



 
Uzasadnienie 

Użytkownicy wieczyści zabudowanej nieruchomości gruntowej ozn. nr działki 10/41 arkusz mapy 
58 o powierzchni 0,0803 ha położonej przy ul. Matejki 22 w Czeladzi, złożyli wniosek o nabycie tego 
gruntu na własność. 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 37 ust.2 pkt. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość 
gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. 
Wobec czego podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż przedmiotowej działki na rzecz 
dotychczasowego użytkownika wieczystego jest zasadne. 
 
 
 
 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1A252046-3B56-45F4-8E9B-04AAC66CEB32. Projekt Strona 1



Projekt 
 
z dnia  12 października 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 67/57 arkusz 
mapy 12,  w dzierżawę w drodze  bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 ) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 6-ciu miesięcy, 
nieruchomości stanowiącej część działki nr 67/57 arkusz mapy nr 12, położonej przy ul. Tuwima w Czeladzi, 
w celu posadowienia dwustronnej tablicy reklamowo-informacyjnej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na 
podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E7F7F130-71FE-4F0C-B93E-D973000A1700. Projekt Strona 1



 
Uzasadnienie 

Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszej uchwały wykorzystywana jest pod posadowienie 
dwustronnej tablicy reklamowo-informacyjnej, 

Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowego terenu; ponadto umowy dzierżawy 
zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie, 
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku  przeznaczenia przedmiotu 
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku 
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy. 

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
(art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym). 

W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umowy dzierżawy, zasadne 
jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na  okres 6-ciu miesięcy, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy, nieruchomości stanowiącej część działki nr 67/57 arkusz mapy nr 12, 
położonej przy ul. Tuwima w Czeladzi, w celu posadowienia dwustronnej tablicy reklamowo-informacyjnej. 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E7F7F130-71FE-4F0C-B93E-D973000A1700. Projekt Strona 1



Projekt 
 
z dnia  12 października 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 157 arkusz 
mapy 3,  w dzierżawę w drodze  bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych  dzierżawców. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 5-ciu lat, nieruchomości 
stanowiących: 

1. część działki nr 157 arkusz mapy nr 3, położonej przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi, na cele 
posadowienia dwustronnej tablicy reklamowej na stelażu, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie 
kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość. 

2. część działki nr 157 arkusz mapy nr 3, położonej przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi, na cele 
posadowienia jednostronnej tablicy reklamowej na stelażu, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na 
podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 75C0D22C-5949-4151-BD84-610CAA6C6990. Projekt Strona 1



 
Uzasadnienie 

Nieruchomości będące przedmiotem niniejszej uchwały wykorzystywane są na  posadowienie  tablic 
reklamowych na stelażu, stanowiących własność dzierżawców. 

Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy 
zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie, 
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku  przeznaczenia przedmiotu 
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku 
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy. 

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
(art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym). 

W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne 
jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na  okres 5-ciu lat, na rzecz 
dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości stanowiących: 

1. część działki nr 157 arkusz mapy nr 3, położonej przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi, na cele 
posadowienia dwustronnej tablicy reklamowej na stelażu, 

2. część działki nr 157 arkusz mapy nr 3, położonej przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi, na cele 
posadowienia jednostronnej tablicy reklamowej na stelażu. 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 75C0D22C-5949-4151-BD84-610CAA6C6990. Projekt Strona 1



Projekt 
 
z dnia  12 października 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako działka  nr  238/5 arkusz mapy 
29,  działka nr 70/35 oraz część działki nr 70/47 arkusz mapy 57,  część działek nr 110, nr 111,  nr 

112 arkusz mapy nr 43, część działki nr 41/1 arkusz mapy nr 48,  cześć działki nr 47/2 arkusz mapy nr 
13, część działki nr 32/14 arkusz mapy nr 41, w dzierżawę w drodze  bezprzetargowej, na rzecz 

dotychczasowych  dzierżawców. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 5-ciu lat, nieruchomości 
stanowiących: 

1. działkę nr 238/5 arkusz mapy nr 29, o powierzchni 329 m2, położoną przy ul. Aleja Róż w Czeladzi, na 
cele: ogródek przydomowy, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej 
po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

2. działkę nr 70/35 oraz część działki nr 70/47 arkusz mapy nr 57, o łącznej powierzchni 443 m2, położone 
przy ul. Zamiejskiej w Czeladzi, na cele: tereny zielone  (357 m2) i garaż (86 m2),  na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

3. część działek nr 110, nr 111, nr 112 arkusz mapy nr 43, o łącznej powierzchni 600 m2, położonych przy 
ul. Borowej w Czeladzi, na cele: ogródek, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej 
umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

4. część działki nr 41/1 arkusz mapy nr 48, o powierzchni 2278 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

5. część działki nr 47/2 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 248 m2, położonej przy ul. Chmielnej 
w Czeladzi, na cele: rekreacyjne,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

6. część działki nr 32/14 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 117 m2, położonej przy ul. Powstańców 
Śląskich w Czeladzi, na cele: ogródek,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DD0CAA85-175A-4007-9B3B-E494E1AC1E53. Projekt Strona 1



 
UZASADNIENIE 

Nieruchomości będące przedmiotem niniejszej uchwały wykorzystywane są jako tereny zielone, ogródki, 
tereny rekreacyjne oraz pod garaż stanowiący własność dzierżawcy. 
Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy 
zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie, 
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku  przeznaczenia przedmiotu 
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku 
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.  
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (art. 18 
ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym). 
W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne jest 
podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na  okres 5-ciu lat, na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców, nieruchomości stanowiących: 
 
1. działkę nr 238/5 arkusz mapy nr 29, o powierzchni 329 m2, położoną przy ul. Aleja Róż w Czeladzi, na 
cele: ogródek przydomowy, 
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2. działkę nr 70/35 oraz część działki nr 70/47 arkusz mapy nr 57, o łącznej powierzchni 443 m2, położone 
przy ul. Zamiejskiej w Czeladzi, na cele: tereny zielone  (357 m2) i garaż (86 m2), 

 
 

3. część działek nr 110, nr 111, nr 112 arkusz mapy nr 43, o łącznej powierzchni 600 m2, położonych przy 
ul. Borowej w Czeladzi, na cele: ogródek, 
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4. część działki nr 41/1 arkusz mapy nr 48, o powierzchni 2278 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej w 
Czeladzi, na cele: tereny zielone, 

 
 

5. część działki nr 47/2 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 248 m2, położonej przy ul. Chmielnej w Czeladzi, 
na cele: rekreacyjne, 
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6. część działki nr 32/14 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 117 m2, położonej przy ul. Powstańców Śląskich 
w Czeladzi, na cele: ogródek. 
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Projekt 
 
z dnia  12 października 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 8/13,  część 
działki nr 8/14, część działki nr 10/61 arkusz mapy 58,   w dzierżawę w drodze  bezprzetargowej, na rzecz 

dotychczasowych  dzierżawców. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 ) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 5-ciu lat, nieruchomości 
stanowiących: 

1. część działki nr 8/13 arkusz mapy nr 58, o powierzchni 430 m2, położonej przy ul. Prusa w Czeladzi, na 
cele: tereny przy domku fińskim, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

2. część działki nr 8/14 arkusz mapy nr 58, o powierzchni 430 m2, położonej przy ul. Prusa w Czeladzi, na 
cele: tereny przy domku fińskim, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

3. część działki nr 10/61 arkusz mapy nr 58, o powierzchni 430 m2, położonej przy ul. Matejki w Czeladzi, 
na cele: tereny przy domku fińskim, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

Nieruchomości będące przedmiotem niniejszej uchwały wykorzystywane są jako tereny przy domkach 
fińskich. 

Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy 
zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie, 
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku  przeznaczenia przedmiotu 
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku 
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy. 

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
(art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym). 

W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne 
jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na  okres 5-ciu lat, na rzecz 
dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości stanowiących: 

 

1. część działki nr 8/13 arkusz mapy nr 58, o powierzchni 430 m2, położonej przy ul. Prusa w Czeladzi, 
na cele: tereny przy domku fińskim, 
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2. część działki nr 8/14 arkusz mapy nr 58, o powierzchni 430 m2, położonej przy ul. Prusa w Czeladzi, 
na cele: tereny przy domku fińskim, 

 

 
 

3.część działki nr 10/61 arkusz mapy nr 58, o powierzchni 430 m2, położonej przy ul. Matejki 
w Czeladzi, na cele: tereny przy domku fińskim,  
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Projekt 
 
z dnia  12 października 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 1/9,   część 
działki nr 1/17, część działki nr 1/13  arkusz mapy 45, w dzierżawę w drodze  bezprzetargowej,  na rzecz 

dotychczasowych  dzierżawców. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, 
nieruchomości stanowiących: 

1. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego w Czeladzi, 
na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

2. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego w Czeladzi, 
na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

3. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego w Czeladzi, 
na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

4. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego w Czeladzi, 
na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

5. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego w Czeladzi, 
na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

6. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego w Czeladzi, 
na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

7. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego w Czeladzi, 
na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

8. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego w Czeladzi, 
na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 00C608AE-E907-45C1-9102-39D914D5FB89. Projekt Strona 1



9. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego w Czeladzi, 
na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

10. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

11. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

12. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

13. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 24 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

14. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 19 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

15. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 21 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

16. część działki nr 1/17 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 27 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

17. część działki nr 1/17 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 15 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

18. część działki nr 1/13 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

Nieruchomości będące przedmiotem niniejszej uchwały wykorzystywane są jako tereny pod garażami 
stanowiącymi własność dzierżawców. 

Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy 
zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie, 
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku  przeznaczenia przedmiotu 
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku 
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy. 

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
(art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym). 

W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne 
jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na  okres 10-ciu lat, na rzecz 
dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości stanowiących: 

1. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż,  

2. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż,  

3. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż,  

4. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż,  

5. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż,  

6. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż,  

7. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż,  

8. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż,  

9. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż,  

10. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż,  

11. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż,  

12. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż,  

13. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 24 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż,  

14. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 19 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż,  

15. część działki nr 1/9 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 21 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż,  
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16. część działki nr 1/17 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 27 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż,  

17. część działki nr 1/17 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 15 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż,  

18. część działki nr 1/13 arkusz mapy nr 45, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Sikorskiego 
w Czeladzi, na cele: pod garaż. 

 

Lokalizacja garaży posadowionych na działkach nr 1/9,  1/17,  1/13 arkusz mapy 45 
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Projekt 
 
z dnia  12 października 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako  część działki nr 56/27 arkusz mapy 4 , 
część działki nr 79/2 arkusz mapy nr 6, część działki nr 79/1 arkusz mapy nr 6, działka nr 2/58 arkusz 
mapy nr 11, część działki nr 103/2 arkusz mapy nr 13, część działki nr 177/22 arkusz mapy nr 4, część 

działki nr 5/10 arkusz mapy nr 47, w dzierżawę w drodze  bezprzetargowej,  na rzecz dotychczasowych  
dzierżawców. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, nieruchomości 
stanowiących: 

1. część działki nr 56/27 arkusz mapy nr 4, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Szpitalnej w Czeladzi, 
na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

2. część działki nr 79/2 arkusz mapy nr 6, o powierzchni 37 m2, położonej przy ul. Szpitalnej w Czeladzi, 
na cele: pod garaż (17m2) wraz z dojazdem/dojściem (20m2), na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na 
podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość. 

3. część działki nr 79/1 arkusz mapy nr 6, o powierzchni 36 m2, położonej przy ul. Szpitalnej w Czeladzi, 
na cele: pod garaż (18m2) wraz z dojazdem/dojściem (18m2), na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na 
podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość. 

4. działkę nr 2/58 arkusz mapy nr 11, o powierzchni 21 m2, położonej przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi, na 
cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie 
zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

5. część działki nr 103/2 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 51 m2, położonej przy ul. Ogrodowej 
w Czeladzi, na cele: pod garaż (18m2) wraz z dojazdem/dojściem (33m2), na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

6. część działki nr 177/22 arkusz mapy nr 4, o powierzchni 53 m2, położonej przy ul. Ogrodowej 
w Czeladzi, na cele: pod garaż (18m2) wraz z dojazdem/dojściem (35m2), na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

7. część działki nr 5/10 arkusz mapy nr 47, o powierzchni 24 m2, położonej przy ul. Lwowskiej w Czeladzi, 
na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

Nieruchomości będące przedmiotem niniejszej uchwały wykorzystywane są jako tereny pod garażami 
stanowiącymi własność dzierżawców, jak również jako dojazd / dojście. 

Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy 
zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie, 
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku  przeznaczenia przedmiotu 
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku 
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy. 

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
(art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym). 

W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne 
jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na  okres 10-ciu lat, na rzecz 
dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości stanowiących: 

 

1. część działki nr 56/27 arkusz mapy nr 4, o powierzchni 18 m2, położonej przy ul. Szpitalnej 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, 
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2. część działki nr 79/2 arkusz mapy nr 6, o powierzchni 37 m2, położonej przy ul. Szpitalnej w Czeladzi, 
na cele: pod garaż (17m2) wraz z dojazdem/dojściem (20m2), 

 

 
3. część działki nr 79/1 arkusz mapy nr 6, o powierzchni 36 m2, położonej przy ul. Szpitalnej w Czeladzi, 

na cele: pod garaż (18m2) wraz z dojazdem/dojściem (18m2), 
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4. działkę nr 2/58 arkusz mapy nr 11, o powierzchni 21 m2, położonej przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi, 
na cele: pod garaż, 

 
 

5. część działki nr 103/2 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 51 m2, położonej przy ul. Ogrodowej 
w Czeladzi, na cele: pod garaż (18m2) wraz z dojazdem/dojściem (33m2), 
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6. część działki nr 177/22 arkusz mapy nr 4, o powierzchni 53 m2, położonej przy ul. Ogrodowej 
w Czeladzi, na cele: pod garaż (18m2) wraz z dojazdem/dojściem (35m2), 

 
 

7. część działki nr 5/10 arkusz mapy nr 47, o powierzchni 24 m2, położonej przy ul. Lwowskiej 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,  
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Projekt 
 
z dnia  12 października 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działek nr 55/28 
i nr 273/2 arkusz mapy13, część działki nr 163/268 arkusz mapy 24, działkę nr 4/97 arkusz mapy 31, 

działki nr 12/3, nr 12/5, nr 12/7 oraz część działek nr 12/4, nr 12/6, nr 12/8  arkusz mapy 12, działkę nr 
47 arkusz mapy nr 56, działkę nr 2/2 arkusz mapy nr 44, część działki nr 36 arkusz mapy 47, 

w dzierżawę w drodze  bezprzetargowej,  na rzecz dotychczasowych  dzierżawców. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, nieruchomości 
stanowiących: 

1. część działek nr 55/28 i nr 273/2 arkusz mapy nr 13, o łącznej powierzchni 190 m2, położonych przy ul. 
Ogrodowej w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej 
umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

2. część działek nr 55/28 i nr 273/2 arkusz mapy nr 13, o łącznej powierzchni 190 m2, położonych przy ul. 
Ogrodowej w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej 
umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

3. część działki nr 163/268 arkusz mapy nr 24, o powierzchni 109 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

4. część działki nr 163/268 arkusz mapy nr 24, o powierzchni 117 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

5. działkę nr 4/97 arkusz mapy nr 31, o powierzchni 231 m2, położonej przy ul. Legionów w Czeladzi, na 
cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

6. działki nr 12/3, nr 12/5, nr 12/7 oraz część działek nr 12/4, nr 12/6, nr 12/8  arkusz mapy nr 12, o łącznej 
powierzchni 540 m2, położonych przy ul. Kombatantów w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas 
oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

7. działkę nr 47 arkusz mapy nr 56, o powierzchni 126 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi, 
na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
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8. działkę nr 2/2 arkusz mapy nr 44 oraz część działki nr 36 arkusz mapy 47, o łącznej powierzchni 400 m2, 
położonych przy ul. Bema w Czeladzi, na cele: tereny zielone (300m2) i droga dojazdowa (100m2), na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas 
oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE 

Nieruchomości będące przedmiotem niniejszej uchwały wykorzystywane są na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległych tj. jako tereny zielone, które  włączone są ogrodzeniami do 
posesji przyległych stanowiących własność dzierżawców oraz jako droga dojazdowa. 
Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy 
zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie, 
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku  przeznaczenia przedmiotu 
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku 
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.  
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (art. 18 
ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym). 
W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne jest 
podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na  okres 10-ciu lat, na rzecz 
dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości stanowiących: 
 
1. część działek nr 55/28 i nr 273/2 arkusz mapy nr 13, o łącznej powierzchni 190 m2, położonych przy ul. 
Ogrodowej w Czeladzi, na cele: tereny zielone, 
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2. część działek nr 55/28 i nr 273/2 arkusz mapy nr 13, o łącznej powierzchni 190 m2, położonych przy ul. 
Ogrodowej w Czeladzi, na cele: tereny zielone, 

 
 

3. część działki nr 163/268 arkusz mapy nr 24, o powierzchni 109 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej w 
Czeladzi, na cele: tereny zielone, 
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4. część działki nr 163/268 arkusz mapy nr 24, o powierzchni 117 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej w 
Czeladzi, na cele: tereny zielone, 

 
 

5. działkę nr 4/97 arkusz mapy nr 31, o powierzchni 231 m2, położonej przy ul. Legionów w Czeladzi, na 
cele: tereny zielone, 
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6. działki nr 12/3, nr 12/5, nr 12/7 oraz część działek nr 12/4, nr 12/6, nr 12/8  arkusz mapy nr 12, o łącznej 
powierzchni 540 m2, położonych przy ul. Kombatantów w Czeladzi, na cele: tereny zielone, 

 

 
 

7. działkę nr 47 arkusz mapy nr 56, o powierzchni 126 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi, 
na cele: tereny zielone, 
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8. działkę nr 2/2 arkusz mapy nr 44 oraz część działki nr 36 arkusz mapy 47, o łącznej powierzchni 400 m2, 
położonych przy ul. Bema w Czeladzi, na cele: tereny zielone (300m2) i droga dojazdowa (100m2). 
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Projekt 
 
z dnia  12 października 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie  zamiany nieruchomości oznaczonych numerami działek: 55/16, 54/14  arkusz mapy 
13 o łącznej powierzchni 0,0446 ha stanowiących własność Gminy Czeladź na nieruchomość oznaczoną 

numerem działki 53/17 arkusz mapy 13 o powierzchni 0,2010 ha stanowiącą współwłasność osób 
fizycznych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na zamianę nieruchomości oznaczonych numerami działek: 55/16, 54/14 arkusz mapy 
13 o łącznej powierzchni 0,0446 ha stanowiących własność Gminy Czeladź na nieruchomość oznaczoną 
numerem działki 53/17 arkusz mapy 13 o powierzchni 0,2010 ha stanowiącą współwłasność osób fizycznych. 

§ 2. Uchyla się Uchwałę nr VI/87/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
zamiany nieruchomości oznaczonej numerem działki 55/16 arkusz mapy 13 o powierzchni223 m2 oraz części 
nieruchomości oznaczonej numerem działki 54/1 arkusz mapy 13 o powierzchni około 230 m2 położonych 
w Czeladzi przy terenie tzw. Szybu Kondratowicz stanowiących własność Gminy Czeladź na część 
nieruchomości oznaczonej numerem działki 53/7 arkusz mapy 13 o powierzchni ok.1900 m2 położonej 
w Czeladzi przy terenie tzw. Szybu Kondratowicz stanowiącej własność osoby fizycznej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE 

Gmina Czeladź jest właścicielem działek: 55/16 arkusz mapy 13 o powierzchni 0,0223 ha zapisanej w KW 
KA1B/00018593/5, 55/14 arkusz mapy 13 o powierzchni 0,0223 ha zapisanej w KW KA1B/00006264/3. 
Działki zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  zostały przeznaczone pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu- 1MN) Działki nie mają dostępu do drogi 
publicznej. 
Działka 53/17 arkusz mapy 13 o powierzchni 0,2010 ha stanowi współwłasność osób fizycznych. Działka 
zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  została przeznaczona pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu- 1MN) oraz tereny dróg publicznych klasy lokalnej 
(symbol planu 8KDL). 
Nieruchomości znajdują się w pobliżu tzw. Szybu Kondratowicz. Zamiana pozwoli Gminie na racjonalne 
wykorzystanie terenu nabytego wraz z działką 54/13.  
Uchwałą nr VI/87/2019 Rada Miejska w Czeladzi z dnia 27 marca 2019 r. wyraziła zgodę na zamianę 
nieruchomości oznaczonej numerem działki 55/16 arkusz mapy 13 o powierzchni 223 m2 oraz części 
nieruchomości oznaczonej numerem działki 54/1 arkusz mapy 13 o powierzchni około 230 m2 położonych 
w Czeladzi przy terenie tzw. Szybu Kondratowicz stanowiących własność Gminy Czeladź na część 
nieruchomości oznaczonej numerem działki 53/7 arkusz mapy 13 o powierzchni ok.1900 m2 położonej w 
Czeladzi przy terenie tzw. Szybu Kondratowicz stanowiącej własność osoby fizycznej. W dniu 23 marca 
2019 r teren działek został podzielony w wyniku nadania klauzuli ostateczności decyzji  Starosty 
Będzińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (nr 1.2019) wydanej na podstawie przepisów 
tzw. specustawy drogowej- w związku z którą numery geodezyjne działek uległy zmianie. Zasadnym jest 
więc uchylenie uchwały z 27 marca 2019 r.  
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  „do 
wyłącznej właściwości Rady Gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania(…) nieruchomości”. Mając  
powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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Projekt 
 
z dnia  12 października 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia 12 października 2021 r. 

w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych numerami działek: 60/7, 61/7,62/7, udziału 1/ 2 w działce 
62/9 oraz udziału 1/7 w działce 62/8 arkusz mapy 18 o łącznej powierzchni około 0,0959 ha oraz 100/8, 

99/7, 98/7, 97/9 arkusz mapy 5 o łącznej powierzchni 0,0582 ha stanowiących własność Gminy Czeladź na 
nieruchomości oznaczone numerami działek: 119/3, 119/4, 119/5, 64/1, 64/2 arkusz mapy 14 o łącznej 

powierzchni 0,3878 ha stanowiące własność osoby fizycznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na zamianę nieruchomości oznaczonych numerami działek: 60/7, 61/7,62/7, udziału 1/ 
2 w działce 62/9 oraz udziału 1/7 w działce 62/8 arkusz mapy 18 o łącznej powierzchni około 0,0959 ha oraz 
100/8, 99/7, 98/7, 97/9 arkusz mapy 5 o łącznej powierzchni 0,0582 ha stanowiących własność Gminy Czeladź 
na nieruchomości oznaczone numerami działek: 119/3, 119/4, 119/5, 64/1, 64/2 arkusz mapy 14 o łącznej 
powierzchni 0,3878 ha stanowiące własność osoby fizycznej. 

§ 2. Uchyla się Uchwałę nr XLIV/543/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 8 listopada 2017 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami działek 60/7,61/7, 62/7 arkusz 
mapy 18 o łącznej powierzchni 786 m2 oraz udziału wynoszącego 1/ 2 części w działce 62/9 i udziału 
wynoszącego 1/7 części w działce 62/8 arkusz mapy 18 położonych w okolicy ulicy Łączkowej w Czeladzi. 

§ 3. Uchyla się Uchwałę nr XLIV/544/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 8 listopada 2017 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerami działek 97/3, 98/1, 99/1, 100/1 
arkusz mapy 5 o łącznej powierzchni 684 m2 położonej w okolicy ulicy Grodzieckiej w Czeladzi. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE 

Gmina Czeladź jest właścicielem działek: 60/7 o powierzchni 0,0163 ha, 61/7 o powierzchni 0,0190 ha, 62/7 
o powierzchni 0,0433 ha, 62/9 o powierzchni 0,0153 ha oraz udziału 3/7 w działce 62/8 o powierzchni 
0,0677 ha arkusz mapy 18. Dla działek 60/7, 61/7, 62/7, 62/9 prowadzona jest księga wieczysta 
KA1B/00019006/1, dla działki 62/8 prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00057123/5 
Działki położone są przy ulicy Łączkowej w Czeladzi. 
Działki zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu- 15MN) oraz w minimalnej części fragment 
działki 62/8 pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej (symbol planu- 17KDD).  
Gmina Czeladź jest właścicielem działek: 100/8 o powierzchni 0,0060 ha, 99/7 o powierzchni 0,0144 ha, 
98/7 o powierzchni 0,0186 ha, 97/9 o powierzchni 0,0192 ha arkusz mapy 5 zapisanych w księdze 
wieczystej KA1B/00021498/3. 
Działki położone są  w okolicy ulicy Grodzieckiej w Czeladzi. 
Działki zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (symbol planu- 2MNU)  
Dostęp działek do dróg publicznych ul. Przełajskiej oraz ulicy Grodzieckiej zostanie ustalony poprzez 
ustanowienie służebności gruntowych przechodu i przejazdu.  
Osoba fizyczna jest właścicielem działek: 119/3 o powierzchni 0,0775 ha, 119/4 o powierzchni 0,0041 ha, 
119/5 o powierzchni 0,0659 ha, 64/1 o powierzchni 0,2402 ha, 64/2 o powierzchni 0,0001 ha arkusz mapy 
14 położonych przy ul. Przełajskiej w Czeladzi.   
Działki zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone pod 
tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu- 17MN),tereny zieleni nieurządzonej 
(symbol planu - 2ZN, 4ZN, 5ZN), tereny dróg (symbol planu – 2KDL,6KDL, 17 KDD) oraz teren usług 
(symbol planu – 17 U) 
Działki mają ok. 5 m szerokości jednak dzięki ich nabyciu Gmina utworzy kompleksy nieruchomości 
gminnych.  
Uchwałą nr XLIV/543/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. Rada Miejska w Czeladzi wyraziła zgodę na sprzedaż 
nieruchomości oznaczonych numerami działek 60/7,61/7, 62/7 arkusz mapy 18 o łącznej powierzchni 786 
m2 oraz udziału wynoszącego 1/ 2 części w działce 62/9 i udziału wynoszącego 1/7 części w działce 62/8 
arkusz mapy 18 położonych w okolicy ulicy Łączkowej w Czeladzi  
Uchwałą nr XLIV/544/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. Rada Miejska w Czeladzi wyraziła zgodę na sprzedaż 
nieruchomości oznaczonej numerami działek 97/3, 98/1, 99/1, 100/1 arkusz mapy 5 o łącznej powierzchni 
684 m2 położonej w okolicy ulicy Grodzieckiej w Czeladzi- które po podziale geodezyjnym utworzyły 
działki: 100/8, 99/7, 98/7, 97/9  arkusz mapy 5  
Zasadnym jest więc uchylenie ww. uchwał. 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  „do 
wyłącznej właściwości Rady Gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania(…) nieruchomości”. Mając 
powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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Projekt 
 
z dnia  20 października 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Czeladź na rok 2021 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.    
z 2021 r. poz. 1372), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 638)., po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznej, której 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt i dzierżawców obwodów łowieckich, działających na 
obszarze gminy Czeladź 

Rada Miejska w Czeladzi 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Czeladź na  rok 2021", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/495/2021 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 czerwca 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Czeladź na rok 2021. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Czeladź na rok 2021 

 
Wprowadzenie 

 
„Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu 

winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ustawy o ochronie zwierząt). 
 
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Czeladzi uchwały w sprawie „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czeladź 
na rok 2021”,  zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638). 
 
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,  
w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Należy jednak nadmienić, że koty 
wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu 
miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Zatem nie 
należy wyłapywać, ani wywozić kotów z miejsc ich bytowania. 
 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

1) niekontrolowane rozmnażanie, 
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli, 
3) ucieczki zwierząt, 
4) łatwość pozyskiwania zwierząt, 
5) panujące mody na dane rasy zwierząt, 
6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, 

ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 
 

Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy 
Czeladź oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim 
oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych miasta w obrębie 
siedlisk ludzkich. 

 
Rozdział 1 

Cel i zadania programu 
 

§1.1. Celem Programu jest zapewnienie kompleksowej opieki zwierzętom bezdomnym oraz 
zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czeladź. 

     2. Zadania priorytetowe Programu: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Czeladzi miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia .................... 2021 r.
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4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt; 
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt; 
9) zapobieganie bezdomności zwierząt; 
10)  edukacja mieszkańców Gminy Czeladź  w zakresie opieki nad zwierzętami. 
 

Rozdział 2 
Sposób realizacji zadań: 

 
    §2. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Czeladzi: 
 

1) Gmina Czeladź na mocy zawartego porozumienia międzygminnego na 2021 z dnia 
31.12.2020r. z Gminą Sosnowiec zapewnia kompleksową opiekę zwierzętom bezdomnym w 
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 2B. 
 
2) Do schroniska nie są przyjmowane koty wolno żyjące, z wyłączeniem przypadków, 
w których zwierzęta te uległy wypadkom komunikacyjnym lub wymagają natychmiastowej 
pomocy lekarsko – weterynaryjnej. 
 
3) Schronisko winno spełniać warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1421). 
 
4) Zapewnia się dla bezdomnych zwierząt w schronisku: odpowiednie warunki bytowe, opiekę 
weterynaryjną, obserwację i szczepienia ochronne, obligatoryjną sterylizację i kastrację 
zwierząt. 
 
  2. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami: 
 
1) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizują opiekunowie społeczni kotów 
wolno żyjących oraz organizacja pozarządowa For Animals z Katowic. Opiekunowie społeczni 
wskazują miejsce dokarmiania kotów, którymi się zajmują. Koty dokarmiane są minimum raz 
dziennie. 
W tut. Urzędzie każdy opiekun społeczny ma obowiązek wypełnić „Deklarację opiekuna 
społecznego kotów wolno żyjących”, w której zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, 
informacje na temat ilości dokarmianych kotów, miejsc dokarmiania, ilości pobranej karmy 
oraz sterylizacji/kastracji kotów. Opiekunowie społeczni muszą być osobami pełnoletnimi. 
 
2) Gmina Czeladź w styczniu zakupuje karmę dla kotów wolno żyjących, która dowożona jest 
do opiekunów społecznych raz w roku w okresie zimowym (styczeń/luty) na miesiące styczeń, 
luty, marzec, listopad i grudzień  przez Fundację For Animals z Katowic, ul. 11 Listopada 4, z 
którą gmina ma podpisaną umowę. Termin dostawy jest ustalany przez Fundację bezpośrednio 
z opiekunem społecznym kotów wolno żyjących. 
 
3) Opieka weterynaryjna dla kotów wolno żyjących. Przypadki chorych lub potrąconych w 
wypadkach komunikacyjnych kotów na terenie Czeladzi może zgłaszać całodobowo każda 
osoba Służbie Stałego Dyżuru pod nr tel. 32 76 37 964 (Straż Miejska w Czeladzi) lub 
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w godzinach pracy Urzędu (pn. 7.30-17.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30 – 14.00) 
pracownikowi Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych pod nr tel. 32 76 37 966. 
Opiekę lekarsko-weterynaryjną zapewniają: Przychodnia Weterynaryjna "LUPUS" 
ul. Ostrogórska 33a w Sosnowcu oraz całodobowa Klinika Weterynaryjna Brynów Krzysztof 
Czogała, ul. Brynowska 25c w Katowicach. 
 
4) W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, opiekunowie społeczni mogą skorzystać 
z usługi sterylizacji bądź kastracji kotów w gabinecie weterynaryjnym Fundacji For Animals,  
Katowice,  ul. 11 Listopada 4, z którym gmina ma podpisaną umowę. Po zgłoszeniu kota do 
zabiegu przez opiekuna społecznego kotów wolno żyjących, zwierzęta zawożone są przez 
pracownika Fundacji do lecznicy celem wykonania zabiegu. Kotka przetrzymywana jest 
w gabinecie weterynaryjnym minimum 3 doby po zabiegu, natomiast kocur minimum 1 dobę 
celem kontroli gojenia się rany pooperacyjnej. Po okresie rekonwalescencji po zabiegu 
zwierzęta odwożone są opiekunom społecznym i wypuszczane do miejsc, z których zostały 
zabrane. 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt: 

1) Na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą  Czeladź i Gminą Sosnowiec do 
odławiania zwierząt upoważnione są wyłącznie służby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 
Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 2B, które posiada zezwolenie na jego prowadzenie, dysponuje 
odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania tych usług zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

2) Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Czeladź ma charakter 
stały i odbywa się na skutek zgłoszeń mieszkańców dotyczących błąkających się 
i pozostawionych bez opieki zwierząt, interwencji pracowników Urzędu Miasta Czeladź, Straży 
Miejskiej w Czeladzi lub Policji. 

3) Bezdomne/zabłąkane zwierzę należy zgłaszać całodobowo Służbie Stałego Dyżuru pod nr 
tel. 32 76 37 964 (Straż Miejska w Czeladzi) lub w godzinach pracy Urzędu (pn. 7.30-17.00, 
wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30 – 14.00) pracownikowi Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy 
Zewnętrznych pod nr tel. 32 76 37 966. 

4) Każde zgłoszenie bezdomnego zwierzęcia jest zweryfikowane przez Straż Miejską.         
Straż Miejska prowadzi rejestr przyjętych zgłoszeń. 

5) Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu przez służby Schroniska są niezwłocznie przewiezione 
i umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu. 

    4. Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt: 

1) Sterylizacja i kastracja to pozbawienie możliwości rozmnażania zwierząt bezdomnych. 
Sterylizacja lub kastracja to najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości 
tych zwierząt. 

2) Schronisko, do którego przekazywane są wyłapane bezdomne zwierzęta z Gminy Czeladź 
ma obowiązek przeprowadzenia sterylizacji lub kastracji przekazanych psów i kotów. 

    5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt: 

1) Podmiot prowadzący schronisko, do którego Gmina Czeladź przekazuje bezdomne, 
wyłapane zwierzęta, prowadzi akcje promocyjne i adopcyjne zmierzające do pozyskania 
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nowych właścicieli i oddania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i 
zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe. Działalność taką prowadzić mogą także 
organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 

2) Gmina promuje adopcje, poprzez stronę internetową miasta Czeladź pod adresem 
http://www.czeladz.pl/main/zagubionezwierzeta, gdzie umieszczane są informacje wraz z 
fotografią bezdomnych, wyłapanych  zwierząt z terenu miasta. 

    6. Usypianie ślepych miotów: 

1) Usypianie ślepych miotów wykonywane jest całodobowo w Gabinecie Weterynaryjnym 
Schroniska, z którym Gmina ma podpisane Porozumienie. 

2) Ślepe mioty zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących mogą zostać przyjęte do 
Schroniska od mieszkańców Gminy Czeladź oraz po wcześniejszym zgłoszeniu takiego 
przypadku mogą zostać zabrane przez służby Schroniska. 

3) Zabieg wykonywany jest w gabinecie weterynaryjnym schroniska. Opiekę weterynaryjną 
i gabinet na terenie schroniska prowadzi Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na 
Dom z Sosnowca. 

4) Ślepe mioty poddawane są usypianiu zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej, w sposób 
i przy użyciu środków mających na celu zminimalizowanie cierpienia zwierzęcia. 

5) Przed przystąpieniem do usypiania lekarz weterynarii dokona badania w celu potwierdzenia 
wystąpienia ślepego miotu. 

    7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich: 

1) Gmina Czeladź zapewnia miejsce do przetrzymywania zwierząt gospodarskich, w 
przypadku wystąpienia takiej potrzeby, na podstawie umowy zawartej z panem Jackiem 
Mokros, właścicielem gospodarstwa rolnego  zlokalizowanego w  Kochanowicach przy ul. 
Wiejskiej 10 (woj. śląskie). 

2) Zwierzę traktowane w sposób niehumanitarny, któremu zadawany jest ból lub świadomie 
dopuszczane jest zadawanie bólu lub cierpień, może być czasowo odebrane właścicielowi lub 
opiekunowi na podstawie decyzji burmistrza i przekazane do gospodarstwa rolnego. 

3) Podstawą prawną do wydania decyzji o umieszczeniu zwierzęcia gospodarskiego 
w gospodarstwie rolnym jest art. 7 ust.1 pkt. 2 ustawy o ochronie zwierząt. 

  8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt: 

1) W przypadku zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych, całodobową opiekę lekarsko - 
weterynaryjną zapewnia Klinika Weterynaryjna Brynów Krzysztof Czogała, ul. Brynowska 
25c w Katowicach. 

2) Transport zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych zapewnia podmiot wyłapujący 
bezdomne zwierzęta, z którym Gmina ma podpisane Porozumienie. 

    9. Zapobieganie bezdomności zwierząt: 
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1) Jedną z przyczyn bezdomności zwierząt są ich ucieczki. Aby temu zjawisku zapobiec, 
właściciele psów zobowiązani są wyprowadzać je na smyczy. Każdy pies/kot powinien być 
oznakowany, w sposób umożliwiający identyfikację jego właściciela. 

2) Celem identyfikacji jest nadanie zwierzęciu tożsamości i przypisanie go do właściciela. 

3) Bezpłatne zabiegi czipowania psów posiadających właścicieli przeprowadzane są 
w Przychodni Weterynaryjnej BAFIR, M. Zając, ul. Szpitalna 9A w Czeladzi, z którą Gmina   
ma zawartą umowę. Dane psów (rok urodzenia, rasę, maść), a także ich właścicieli 
wprowadzane są przez lekarza weterynarii do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE 
ANIMAL, zrzeszonej w European Pet Network, co pozwala na szybkie odnajdywanie 
właścicieli zagubionych zwierząt. Gmina prowadzi kampanię informacyjną, zachęcającą 
mieszkańców do czipowania swoich zwierząt. 

    10. Edukacja mieszkańców: 

1) Urząd Miasta Czeladź w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie 
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, 
propagowania sterylizacji i kastracji, czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 
Działania te mogą być również prowadzone przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

2) W 2021 roku działania w zasadniczej części skoncentrowane będą na działalności 
informacyjnej, zwłaszcza w ramach dostępnych mediów dla mieszkańców miasta, tj. publikacje 
w gazecie samorządowej „Echo Czeladzi”, na stronach internetowych miasta pod adresem 
www.czeladz.pl  oraz na tablicach informacyjnych. 

 
 

Rozdział 3 
Finansowanie Programu 

 
 §3.1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone 
w budżecie miasta Czeladź na rok 2021 r., w wysokości 151 600,00 zł 
 
2. Środki finansowe będą  wydatkowane w następujący sposób: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Czeladzi miejsca w schronisku - 80 000,00 zł 
2) sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku -  15 000,00 zł 
3) odławianie bezdomnych zwierząt - 12 000,00 zł 
4) usypianie ślepych miotów -  5 000,00 zł 
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  z udziałem 
zwierząt – 8 000,00 zł 
6) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie: 20 000,00 zł 
7) zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym –   
5 000,00 zł; 
8) zapobieganie bezdomności zwierząt: 

 a) zakup czipów dla psów, które posiadają właścicieli – 1 600,00 zł, 
 b) usługa czipowania psów, które posiadają właścicieli  – 5 000,00 zł; 

9) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz edukacja mieszkańców Gminy 
Czeladź  w zakresie opieki nad zwierzętami - bezkosztowo, we własnym zakresie w porozumieniu 
ze schroniskiem. 
3. Program w 100% finansowany jest z budżetu miasta Czeladź. 
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Uzasadnienie 

Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. zobowiązuje Radę Gminy do określenia,                     
w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt. W związku z powyższym, Burmistrz Miasta przygotował "Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czeladź na  
rok 2021". 

Program obejmuje następujące działania: 

1)zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Czeladzi miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2)sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami; 

3)odławianie bezdomnych zwierząt; 

4)sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

5)poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6)usypianie ślepych miotów; 

7)wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8)zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

9)zapobieganie bezdomności zwierząt; 

10)edukacja mieszkańców miasta Czeladź  w zakresie opieki nad zwierzętami. 

Projekt Programu zgodnie z art. 11a , ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt został pozytywnie zaopiniowany 
przez: 

1.Powiatowego Lekarza Weterynarii w Będzinie; 

2.organizację społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt – Stowarzyszenie 
Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom w Sosnowcu; 

3.Koła łowieckie: 

- Koło Łowieckie "Orlik" Czeladź, 

- Koło Łowieckie "Grzywacz" Sosnowiec, 

- Koło Łowieckie "Bażant" Siemianowice. 

Biorąc pod uwagę ustawowy obowiązek przyjęcia Programu przez Radę Gminy oraz jego realizacji, 
zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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DU-RM.0012.48.2021r.                                         Czeladź, dnia  4 października 2021 r.
 TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI 

PAŹDZIERNIK 2021 

Lp
. 

Nazwa komisji Temat posiedzenia komisji Data , miejsce i godzina 
posiedzenia 

Numer sprawy

1.
Komisja Skarg 
Wniosków i Petycji 

1.Skarga  Mieszkańca  Pana  Karola  K  –  na  nienależyte
wykonywanie zadań przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czeladzi.  DU-RM.1510.4.2021 

2.  Skarga Mieszkanki  Pani  Magdalena J.  na działalność
CTBS – ZBK DU-RM.1510.5.2021 

14 października 2021 r. 
Godz. 15.00 

   Sala Konferencyjna Nr 2 

DU-RM.0012.49.2021 

2. Komisja Polityki 
Społecznej, Zdrowia i
Bezpieczeństwa

1. Współpraca Miasta Czeladź z organizacjami 

pozarządowymi 

2. Opiniowanie projektów uchwał 

3. Sprawy bieżące 

19 października 2021 
Godz. 14.15

Sala Konferencyjna Nr 2 
DU-RM.0012.50.2021 

3. Komisja Rozwoju i 
Polityki Przestrzennej

1.Realizacja działań gminy w zakresie ograniczenia niskiej

emisji w świetle zapisów Uchwały antysmogowej  woj. 

Śląskiego. 

2.Gospodarowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi
– ocena za rok 2021 oraz plany na rok 2022.  
3. Opiniowanie materiałów sesyjnych 

26 października 2021 
Godz. 15:15 

Sala Konferencyjna Nr 2 DU-RM.0012.51.2021 



4. Sprawy bieżące
4. Komisja Edukacji, 

Kultury i Sportu

1.Propozycje do budżetu na 2022 rok w zakresie kultury,
edukacji i sportu.
2. Działalność sportowa w mieście. Funkcjonowanie klu-
bów sportowych w latach 2020-21
3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za 
rok szkolny 2020/2021
4.Opiniowanie materiałów sesyjnych 
5. Sprawy bieżące 

       

25 października 2021 
Godz. 16:00

Sala Konferencyjna Nr 2 
DU-RM.0012.52.2021 

5. Komisja Finansowo - 

Budżetowa

1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych
2. Zadania inwestycyjne w mieście i stopień ich realizacji 
za 8 miesięcy roku 2021   
3. Sprawy bieżące.

26 października 2021 
godz.14:00

Sala Konferencyjna Nr 2 

DU-RM.0012.53.2021 

      Kierownik Referatu Obsługi Biura Rady 

Joanna Kwarciana



 
PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa    

RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  ww  CCzzeellaaddzzii  

ul. Katowicka 45;  41-250 Czeladź   

tel. (032) 76- 37-933;  Fax:032/76-33-694,  

  e-mail: przewodniczacyrm@um.czeladz.pl 

_________________________________________________________ 
 

Czeladź 4 października  2021 r.  
     
     DU-RM. 0012.52.2021 

 

Radny Rady Miejskiej w Czeladzi 

     =================  
 

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia  
Komisji Edukacji Kultury i Sportu 

 
     Zawiadamiam, że  Przewodniczący  Komisji Edukacji Kultury i Sportu 

zwołuje komisję na dzień  25 października  2021 r.  na godzinę 16:00.  

 Sala Konferencyjna Nr 2  

Porządek  posiedzenia:  

1. Propozycje do budżetu na 2022 rok w zakresie kultury, edukacji i sportu. 
2. Działalność sportowa w mieście. Funkcjonowanie klubów sportowych w 

latach 2020-21 
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 
4. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 
5. Sprawy różne 

 
 

Informacja dla pracodawcy: 
 

Okazanie niniejszego zawiadomienia w zakładzie pracy jest wystarczającą 
podstawą do zwolnienia Radnego z zajęć służbowych na czas trwania posiedzenia 
zgodnie z art. 25 ust. 3  ustawy o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1372 
 

Otrzymują @: 
1. A. Mentel      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi  
2. E. Fronczek      Jolanta Moćko  
3. Z. Panek 
4. M. Gadecki 
5. J. Wcisło 
6. M.Chojnacka 
7. B. Marcinkowska  
 

 
 

mailto:przewodniczacyrm@um.czeladz.pl
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