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              Tekst ujednolicony – stan na 30.06.2017 r. 

 

REGULAMIN  

„w sprawie udostępniania gruntów stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Zacisze” oraz ustalania wysokości opłat za ich zajęcie”  

 

§1 

 

1. Regulamin określa zasady udostępniania gruntów stanowiących własność, 

współwłasność lub będących w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Zacisze” w Oleśnicy. 

2. Zasady określone w niniejszym regulaminie nie mają zastosowania do używania gruntów 

na podstawie umów dzierżawy, umów najmu, użyczenia lub użytkowania. 

 

§2 

Udostępnienia gruntów Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” dokonuje się w celu zajęcia pod 

następujące potrzeby: 

1/ prowadzenia w obszarze działki robót zielnych, 

2/ wydzielenia części działki do wyłącznego korzystania przez określone podmioty, 

3/ inne działania w obrębie działki, które powodują ograniczenia, zakłócenia lub niekorzystną   

    zmianę dotychczasowej funkcji i sposobu użytkowania działki, 

4/ umieszczenia na działce urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z inwestycjami  

    Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”.  

 

§3 

1. Zajecie działki na potrzeby określone w §2 wymaga każdorazowej zgody Zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. 

2. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie całości lub części działki składa się do 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy przy ul. Kochanowskiego 5. 

3. Wniosek powinien zawierać: 

• nazwę i adres jednostki ( podmiotu, przedsiębiorstwa, osoba fizyczna ), 

• cel zajęcia, 

• lokalizację, powierzchnię, 

• okres zajęcia działki. 

Do wniosku należy dołączyć mapę z zaznaczeniem obszaru zajęcia terenu oraz w 

przypadku budowy infrastruktury technicznej – średnicę i długość leci lub przyłącza.  

4. W przypadku budowy infrastruktury technicznej należy uzyskać opinię Zarządu 

Spółdzielni dotyczącą jej przebiegu przed złożeniem wniosku o zajęcie działki.  

 

§4 

Zarząd Spółdzielni po otrzymaniu wniosku wraz z kompletem dokumentów, zawiera umowę 

w sprawie zajęcia działki.  
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§5 

Zajęcie działki następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego przez 

Spółdzielnię oraz zajmującego działkę.  

Zajmujący działkę przed jej zwrotem zobowiązany jest zgłosić na piśmie do Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zacisze” zakończenie robót i przywrócenie zajmowanej działki do stanu 

opisanego w protokole zdawczo-odbiorczym. Na podstawie zgłoszenia, o którym mowa 

wyżej Spółdzielnia dokonuje odbioru zajmowanej działki spisując protokół zdawczo-

odbiorczy. 

§ 6 

1. Przy zawarciu umowy, o której mowa w § 4, Zajmujący zobowiązany jest, z 

zastrzeżeniem ust. 8,  wpłacić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” kaucję na 

poczet ewentualnych robót, o których mowa w pkt. 7 niniejszego paragrafu. 

2. Rozpoczęcie robót bez wpłacenia kaucji, będzie traktowane jako samowolne zajęcie 

działki. 

3. Wysokość kaucji jest zależna od powierzchni zajmowanego terenu na czas prowadzenia 

robót określonych w § 2 i stanowi iloczyn powierzchni zajmowanego ternu i stawki 

określonej w pkt. 4  

4. Ustala się następujące stawki kaucji :  

- za zajęcie 1 m
2
 terenu zielonego stawka wynosi 55 zł, 

- za zajęcie 1 m
2
 terenu chodnika stawka wynosi 110 zł, 

- za zajęcie 1 m
2
 terenu placów, parkingów i dróg wewnętrznych stawka wynosi 250 zł. 

5.  Wniesiona przez Zajmującego kaucja zostanie zwrócona, jeżeli w ciągu roku od daty 

odbioru uprzednio zajmowanej działki nie ujawnią się wady techniczne lub inne 

spowodowane niewłaściwym wykonaniem robót, odtworzeniem terenu lub 

niewłaściwym użytkowaniem działki przez Zajmującego. Podstawą zwrotu kaucji jest 

pisemny wniosek Zajmującego.   

6. Wpłacona kaucja jest zwracana bez odsetek. 

7.   Jeżeli w ciągu roku od daty odbioru uprzednio zajmowanej działki ujawnią się wady 

techniczne lub inne spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót, odtworzeniem 

terenu lub niewłaściwym użytkowaniem działki Spółdzielnia powiadamia o tym 

zajmującego działkę oraz określa termin usunięcia wad i usterek. W razie opóźnienia w 

ich usunięciu Spółdzielnia zatrzyma środki pieniężne wpłacone w formie kaucji. 

8.    W uzasadnionych przypadkach Zarząd może odstąpić od stosowania kaucji,  

o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. 

 

§ 7 

Za zajecie działki na cele określone w § 2 pkt. 1, 2, 3 ustala się opłatę w wysokości 

odpowiadającej iloczynowi zajętej powierzchni stawki opłaty za 1 m
2
 i liczby dni zajęcia 

działki. 

Stawka za 1 m
2
 zajętej działki wynosi 1 zł ( plus podatek VAT ). 
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§ 8 

Za umieszczenie w obrębie działki urządzeń infrastruktury technicznej ustala się następujące 

opłaty: 

1. Dla przewodów, kabli i rurociągów o średnicy zewnętrznej nie przekraczającej 51 mm 

opłata wynosi 40 zł x ilość mb ułożonego kabla, przewodu lub rurociągu o średnicy 

nie przekraczającej 51 mm. 

2. Dla sieci i przyłavczy wodociągowych, ciepłowniczych, kanalizacji sanitarnej, 

deszczowej, przewodów instalacji gazowej i innych o średnicy zewnętrznej większej 

od 51 mm ale nie przekraczającej 400 mm opłata wynosi 50 zł x ilość ułożonych 

przyłączy do sieci. 

3. Dla sieci o średnicy większej niż 400 mm ale nie przekraczającej 1000 mm opłata 

wynosi 75 zł x ilość ułożonej sieci. 

4. Dla sieci o średnicy przekraczającej 1000 mm opłata wynosi 100 zł x mb ułożonej 

sieci. 

5. Za każdą wykonaną na ww. sieciach studnię ustala się dodatkową opłatę w wysokości 

100 zł/szt. Opłata ta dotyczy również sieci telefonicznych i teleinformatycznych. 

6. Do ustalonych opłat w pkt. 1-5 dolicza się podatek VAT.  

 

§ 9 

Stawki opłat podlegają corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów 

i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszonych w Monitorze Polskim. 

 

§ 10 

1. W przypadku samowolnego zajęcia działki lub umieszczenia na niej infrastruktury 

technicznej lub reklamy bez zezwolenia, Zarząd Spółdzielni może zawrzeć umowę 

określoną w § 4, jedynie w przypadku zapłaty przez zajmującego dodatkowego 

wynagrodzenia w wysokości dziesięciokrotnej opłaty naliczanej na podstawie § 7 i 8. 

2. Postanowienie ustępu 1 stosuje się odpowiednio w przypadku przekroczenia terminu 

zajęcia działki albo zajęcia większej powierzchni niż określona w umowie.  

 

 

 

Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą 

w dniu 26.06.2007 r. Uchwała NR 90/2007 

 

Zmiany do regulaminu uchwalone przez Radę Nadzorczą 

w dniu 21.05.2013 r. Uchwała NR 7/2013 

 

Zmiany do regulaminu uchwalone przez Radę Nadzorczą 

w dniu 27.06.2017 r. Uchwała NR 7/2017 

 

Uwaga : Stawki opłat podane w kolorze czerwonym podlegają zgodnie z zapisami 

powyższego regulaminu waloryzacji. Aktualne wysokości stawek są dostępne w Dziale 

Technicznym Spółdzielni, pok. 112; tel. 71 798 20 37 lub 38.  


