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GMINA 

CIESZYN 
FORMULARZ WNIOSKU – INICJATYWA LOKALNA 

ZADANIE INWESTYCYJNE LUB REMONTOWE 
 

Potwierdzenie 

wpływu wniosku 

wraz z oznacze-

niem daty. 
(wypełnia urząd) 

 Nr wniosku 
(wypełnia urząd) 

 

 

1. Imiona i nazwiska wnio-
skodawcy/wnioskodawców 
(co najwyżej dwóch osób 
wyznaczonych do kontaktów 
na etapie oceny wniosku) 
wraz z adresami i numerem 
telefonu kontaktowego 

 
 lub  
 
nazwa organizacji pozarzą-
dowej lub podmiotu działa-
jącego w zakresie pożytku 
publicznego, za pośrednic-
twem których składany jest 
wniosek wraz z adresami i 
numerem telefonu kontak-
towego 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

1.a. Liczba osób, które zwróciły się do organizacji lub podmiotu o po-
średniczenie w złożeniu wniosku (jeżeli dotyczy) 

 

2. Rodzaj zadania pu-
blicznego, w ramach 
którego ma być re-
alizowany wniosek. 

� Proszę zaznaczyć 
jeden obszar. 

a)   budowa, przebudowa lub remont infrastruktury 
technicznej na obszarze, na którym wnioskodawcy nie 
realizują budownictwa mieszkaniowego; 

b)   budowa, przebudowa lub remont infrastruktury 
technicznej na obszarze, na którym wnioskodawcy re-
alizują budownictwo mieszkaniowe; 
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c)    budowa, przebudowa lub remont małej architektury 
stanowiącej własność Gminy Cieszyn; 

3. Opis zadania 

 
1) Miejsce realizacji zadania i opis zakresu rzeczowego zadania (informacja musi być 

zgodna z treścią załącznika graficznego): 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Społeczne korzyści wynikające ze zrealizowanego zadania (np. ilość korzystających 
z niej mieszkańców, mieszkań, domów; ilość mieszkań podłączonych do przyszłej 
sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, itp.).W przypadku zadania 2c – opis pro-
blemu stanowiący  podstawę do realizacji zadania: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Świadczenia wnioskodawców: 

 a) Rodzaj świadczeń 

� Można zaznaczyć kilka 
odpowiedzi. 

 praca społeczna; 

 świadczenie rzeczowe; 

 świadczenie finansowe. 
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b) Opis świadczeń oraz ich wielkość 

� Proszę opisać, jakie działania zostaną podjęte przez wnioskodawców w celu realizacji 
zadania. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Świadczenia Gminy: 

 

Opis świadczeń oraz ich wielkość 

� Proszę opisać, jakie działania powinny zostać podjęte przez Gminę w celu realizacji 
zadania. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Szacunkowe koszty realizacji za-
dania: 
� Proszę podać łączne, szacunkowe 

koszty wykonania zadania.  

 

5. Zgodność planowanego do realizacji zadania z celami, priorytetami i za-
daniami zawartymi w obowiązujących w dniu składania wniosku na te-
renie Gminy strategiach, programach i innych dokumentach o charak-
terze strategicznym lub planistycznym: 

� Proszę wskazać priorytety, działania zawarte w dokumentach o charakterze strate-
gicznym lub planistycznym, z którymi zgodne jest zadanie, opisane we wniosku. Jeże-
li nie ma możliwości wskazania takich elementów, proszę  rubrykę wykreślić znakiem 
„Z”. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Inne informacje 
na temat zada-
nia: 
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7. Lista  
Załączników: 

  

1) ……………………………………………………… 

2) ……………………………………………………… 

3) ……………………………………………………… 

…)…………………………………………………….. 

 

Podpisy wnioskodawców 

(jeżeli wniosek składany jest bez pośrednictwa organizacji) 

Lp imię i nazwisko nr dow. osob. adres nr działki le-

żącej w ob-

szarze inwe-

stycji* 

własnoręczny 

podpis 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

...      

* Nie dotyczy zadań wymienionych w § 6, ust. 4 pkt 3. 
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Podpisy osób reprezentujących podmiot pośredniczący 

(jeżeli wniosek składany jest za pośrednictwem organizacji) 

Lp Nazwa organu adres imię i nazwisko oso-

by reprezentującej 

podpis 

1     

2     

3     

…     

 

 

 

 

Informacja nt. opłaty adiacenckiej 

Po zrealizowaniu inwestycji w ramach inicjatywy lokalnej, Burmistrz Miasta Cieszyna może 
naliczyć, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spo-
wodowanego stworzeniem warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych 
urządzeń infrastruktury technicznej albo stworzeniem warunków do korzystania z wybudo-
wanej drogi (w zależności od zakresu zrealizowanej inwestycji). Opłatę adiacencką wnoszą 
właściciele nieruchomości. 

Wysokość opłaty adiacenckiej pomniejsza się o wartość nakładów poniesionych przez wła-
ściciela nieruchomości na rzecz budowy urządzeń infrastruktury technicznej (udział w kosz-
tach inicjatywy lokalnej). 

 

Postępowania administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzi Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w którym można uzyskać szczegółowe in-
formacje. 
 

 

 


