
ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2019 
WÓJTA GMINY ŚWIERKŁANlEC 

z dnia 20 marca 2019 r. 

w sprawie wysokości stawek czynszu poddzierżawy gruntu oraz opłat za korzystanie z obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej na terenach rekreacyjnych położonych w obrębie Zalewu Nakło

Chechło. 

Na podstawie art. 30 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2019r.506t.j.), art. 13 ust. l, art. 25 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U.2018.2204t.j.), art. 4 ust. l pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz.U.20 17.827t.j.), Uchwały Nr XXIX/236/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 
25 października 2012r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świerklaniec do ustalenia cen i opłat za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej położonych na terenach rekreacyjnych w obrębie Jeziora Nakło-Chechło i na terenie Parku 
Świerklanieckiego, a także Uchwały Nr IX/54/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie 
nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą "Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Świerklańcu" oraz zapis punktu 7 Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło - Chechło 
stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XI/71/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 28 maja 2015r. Wójt 
Gminy Świerklaniec zarządza, co następuje: 

§ l. Wprowadza się stawki czynszu poddzierżawy gruntu na terenach rekreacyjnych położonych w obrębie 
Zalewu Nakło-Chechło, zgodnie z taryfikatorem ustalonym przez Wójta Gminy Świerklaniec, który stanowi 
załącznik do niniejszego zarządzenia (załącznik nr l). 

§ 2. Warunki poddzierżawy w obrębie Zalewu Nakło-Chechło określone zostaną w stosownej umowie. 

§ 3. l. Wprowadza się opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenach 
rekreacyjnych położonych w obrębie Zalewu Nakło-Chechło, zgodnie z taryfikatorem ustalonym przez Wójta 
Gminy Świerklaniec, który stanowi załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

2. Miejsce poboru opłat: 

l) ustala się przy wjeździe od strony Tarnowskich Gór oraz od strony Miasteczka Śląskiego, bądź na 
wyznaczonych miejscach postojowych przy ul. Obwodowej; 

2) opłata za ustawienie namiotu, przyczepy kempingowej lub karopera pobierana jest w miejscu 
wyznaczonym do biwakowania; 

3) zezwala się ąa parkowanie pojazdów tylko w miejscach do tego wyznaczonych lub wskazanych przez 
służby porządkowe zarządzającego. 

2. Zwalnia się z opłat: 

l) osoby niepełnosprawne posiadąjące prawidłowo oznakowany pojazd oraz legitymację inwalidzką; 

2) służby pomagające w zapewnieniu ładu, bezpieczeństwa i porządku na terenie Zalewu Nakło-Chechło. 

§ 4. Dyrektorowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu powierza się zarządzanie 
infrastrukturą na terenie Zalewu Nakło-Chechło w zakresie: 

l) poboru opłat w miejscu wyznaczonym do biwakowania oraz za wjazd i parkowanie; 

2) utrzymania ciągów komunikacyjnych; 

3) utrzymania terenu w porządku i czystości; 

4) zapewnienia organizacji ruchu i parkowania w sezonie letnim. 

§ 5. Wszelkie podmioty zajmujące teren w obrębie Zalewu Nakło - Chechło bez stosownej umowy, 
zobowiązane są do zapłaty należności za bezumowne korzystanie w wysokości dwukrotności stawki czynszu 
lub opłat wyliczonej zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia (załącznik nr l) 
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§ 6. Traci moc zarządzenie nr 0050.186.2017 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 29.12.20 17r. w sprawie 
wysokości stawek czynszu poddzierżawy gruntu oraz opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej na terenach rekreacyjnych położonych w obrębie Zalewu Nakło - Chechło. 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, 
Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami oraz Dyrektorowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Świerklańcu. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem O l kwietnia 2019 roku. 

Wójt Gr/~ ' vJ laniec 
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Załącznik Nr l do zarządzenia Nr 0050.46.2019 

Wójta Gminy Świerklaniec 

z dnia 20 marca 2019 r. 

STAWKI CZYNSZU ZA PODDZIERŻA WĘ GRUNTU NA TERENACH REKREACYJNYCH 
W OBRĘBIE JEZIORA NAKŁO- CHECHLO 

L. p. Rodzaj czynszu Wysokość czynszu brutto (z V AT) 

1 Poddzierżawa gruntu pod obiekt 
• do 50m2 - 5.500,00 zł/punkt/rocznie 1 

stanowiący punkt handlowy' 
• powyżej 50 m2 -5.700,00 zł/punkt/rocznie 1 

2 Perldzierżawa gruntu pod obiekt 1.200,00 zł/domek/rocznie2 

stanowiący domek letniskowy2 

3 Perldzierżawa gruntu pod obiektami • do 50 m2 - 1.000,00 zł/rocznie 1 

ośrodków wypoczynkowych (suma • jest równa bądź większa od 50m2 1 me 

powierzchni zajętej pod obiektami) 1 przekracza 500m2 - 1.200,00 zł + 6,00 zł za 
każdy m2 powyżej 50 m2 /rocznie1 

• przekracza 500m2 - 3.800,00 zł+ 3 zł za każdy 
m2 pov;vżej 500 m2/rocznie1 

4 Perldzierżawa gruntu dla prowadzenia 1.000 zł/do 100m2 /miesiąc' lub 150 zł/do 
działalności gospodarczej polegającej na 100 m2 /dzień 1 

udostępnianiu urządzeń zabawowych, 
wypożyczalni sprzętu sportowego itp. 1 

5 Perldzierżawa gruntu pod mny obiekt 20 zł/m2/rocznie 
(np.: garaż, wiata, hangar, pomost itp.) 
z wyjątkiem mieJsca pod toaletami 
przenośnymi 1 

6 Poddzierżawa gruntu pod stragan lub 2.000,00 zł/do l O m2 /miesiąc 1 

handel z ręki I 

7 Stawka za użytkowanie - korzystanie • do 15 000 m2- 0,90 zł za każdy m2/rocznie 

z terenu przynależnego (ogrodzonego) • przekracza 15 000 m2 - 13.500,00 zł+ 0,20 zł 
za każdy m2 powyżej 15 000 m2/rocznie 

1 Opłata nie obejmuje odbioru odpadów stałych i płynnych. 
2 Opłata obejmuje gospodarowanie odpadami stałymi w miesiącach maj-wrzesień. 

, T 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.46.2019 

Wójta Gminy Świerklaniec 

z dnia 20 marca 2019 r. 

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA 
TERENACH REKREACYJNYCH W OBRĘBIE ZALEWU 

L. p. RODZAJOPŁATY WYSOKOSC OPŁATY 
brutto (z V AT) 

1 Wjazd pojazdem za wyjątkiem pojazdów jednośladowych od 8,00 zł/dzień 1 

poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych) oraz 
w weekendy i dni świąteczne po godzinie 18:00 1

• 

Uregulowanie opłaty za wjazd pojazdu nie zwalnia 
z późniejszych opłat wjazdowych ponoszonych na Parkingu 
Specjalnym (tzw. pole biwakowe) 

2 Wjazd pojazdem za wyjątkiem pojazdów jednośladowych 15,00 zł/dzień 1 

w weekendy i dni świąteczne do godziny 18:001• 

Uregulowanie opłaty za wjazd pojazdu nie zwalnia 
z późniejszych opłat wjazdowych ponoszonych na Parkingu 
Specjalnvm (tzw. pole biwakowe) 

3 Wjazd i postój pojazdu na Parkingu Specjalnym (tzw. pole 15,00 zł/dzień 1 .3 
biwakowe)- wjazd i postój dodatkowo płatny, niezależnie od 
innych opłat wjazdowych ponoszonych w obrębie Zalewu Nakło-
Chechło 1 .3. 
Uregulowanie opłaty za wjazd i postój na Parkingu Specjalnym 
(tzw. pole biwakowe) zwalnia z późniejszych opłat wjazdowych 
ponoszonych w obrębie Zalewu Nakło- Chechło 

4 Ustawienie namiotu w miejscu wyznaczonym do 20,00 zł/dzień 1 •3 •4 

biwakowania 1 •3·4 

5 Ustawienie przyczepy kemQ_ingowej lub kam_pera1•3•4 25,00 zł/dzień 1 •3•4 

6 Opłata za osobę na Parkingu Specjalnym (tzw. pole biwakowe) 1•3 

3 00 zł/dzień 1 •3 

7 Podłączenie do energii elektrycznej (ryczałt) 1 •2• 3 10,00 zł/dzień 1 •2·3 
8 Opłata za brak lub zgubienie paragonu wydawanego na punktach 200,00 zł 

poboru opłat. 

1 opłata ważna w dniu uregulowania do godziny 24:00, bez względu na godzinę, o której dokonano 
płatności. 

2 wymagany własny kabel z oddzielnym przewodem ochronnym (układ sieci TN-S). 

3 istnieje możliwość dokonania opłaty z góry za dowolną ilość dni. 
4 dokonanie opłaty z góry za dowolną ilość dni zwalnia z opłat dodatkowych za wjazd ponoszonych 

w obrębie Zalewu. 

Id: l6D3EA39-385E-4DOD-86Fl-660E328C97D9. Podpisany 

1 
d T 

Strona l 



, . 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.46.2019 

Wójta Gminy Świerklaniec 

z dnia 20 marca 2019 r. 

OPLATY ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA 
TERENACH REKREACYJNYCH W OBRĘBIE ZALEWU NAKŁO- CHECHLO 

L p. RODZAJ OPŁATY WYSOKOŚC OPŁATY 
brutto (z VAT) 

l Wjazd całoroczny pojazdem za wyjątkiem pojazdów 
jednośladowych na teren Zalewu w miejscach wyznaczonych lub 
wskazanych przez służby porządkowe zarządzającego za 200,00 zł/pojazd/rocznie 

wyjątkiem Parkingu Specjalnego (tzw. pole biwakowe) 
wydawanych dla: 
• poddzierżawców gruntu na terenach rekreacyjnych w obrębie 
Jeziora Nakło- Chechło, 

•wędkarzy posiadających karty wędkarskie i licencję na 
wękowanie na terenie Jeziora Nakło - Chechło, 

• dostawców towarów- zaopatrzenia na terenie Zalewu Nakło-
Chechło. 
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