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Kielce, dn. Ot.!2.2O22r

TRUST INVESTMENT S.A.
25.662 KIELCE, UL. ROBOTNICZA 1

OSWIADCZENIE

W związku z planowaną ĺnwestycją polegającą na budowie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym na działce nr ewidencyjny 237/9 obręb
0011 przy ul. ZboŻowej w Kielcach oświadczam, Że nie zachodzi kolizja przedmiotowej
inwestycji mĺeszkaniowej z inwestycjamĺ wskazanymi w art.4 pkt. 1-13 Ustawy z dnia 5 lipca
2078r o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mleszkaniowych oraz inwestycji
towarzyszących ( Dz. U. z 2018r. poz.749ó).
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Sprawę prowadzi: Wydział Drlg i lnżynierii Ruchu
Monika Krasowska, tel. (41) 34 02 879

Mi"j'#Abął*ý,äY)k'ljs 5
ul. Prendowskiej 7, 25-395 l(ielce
tel. 41 34 02 800; fax 41 34 02 830
e-nlail: boi@nrzcl.kielce.pl

Kielce, 15.09.2022 r.

WD. RDO, 426.139.2022. MoK

lnwestor
TRUST INVESTMENT S.A.
ul. Robotnicza 1,25-662 Kielce
Pełnomocnik
Pan Marcin Wiączkowski
ul. Słowackiego 16, 25-365 Kielce

Dotvczy: dostępu do drooi publicznej ul. ZboŻowei dla inwestycji pn.: ..Budowa
budynku mieszkalneoo wielorodzinnego z usłuoamĺ i garażem podziemnym
na działce nr ewidencyjny 23719 obreb 0011 prąr ul. Zbożowej w Kielcach''
Pismo z dnia 12.09.2022 r.

W odpowiedzi na pisma jw. Miejskĺ Zarząd DrÓg W Kielcach informuje,
że w myŚl art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 5 Ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących
(Dz. U. 2021, poz. 1538) planowana inwestycja na działce nr ewid. 23719 obręb 0011
posiada dostęp do ul. ZboŻowej poprzez dwa zjazdy'

obsługa komunikacyjna planowanej inwestycji umocowana jest Umową NR 13
pomiędzy Gmina Kielce Miejskim Zarządem Dróg W Kielcach a TRUST
lNVESTMENT s.A. z siedzibą w Kielcach' ul' Robotnicza 1, 25-662 Kielce, zawaĺIą
w dniu 05.10.2021 r. w trybĺe art. 16 Ustawy o drogach publicznych (t' j' Dz.U. z2022 r.
poz. 1693 ze zm.) na wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa ul. ZboŻowej w Kielcach''.
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KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH
UL. ŚW.LEoNARD ALĺE

NOTARIUSZ KAMILA DUDA
Repeľtorĺum A nľ 13858/2022
Pośwĺadc zam zgo dn o śó kopi i z okazanym dokumentem.
Pobľano tytułem taksy notaľĺalnej na podstawĺe $ 13 pkt 2 rozp. Mĺn. Spraw. w
spľawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnÍa 28.06.2004 r. /Dz.U. Nľ
148 poz. t564 z pőźn, zm.l 2146 zł w Ęm vAT 23oÁ w lĺwocie 0'46 zł.

dnĺa 20 grudnÍa 2022 roku.
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woDoCIĄGI
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;
e_maĺl : wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 29085679t NIP 959 n6 49 32

- 

7929-2019
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147ó80 Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce dn.2020-09-22

rľ/2020l1903
TT.I/AMG

TRUST INVESTMENT PRoJEKT 8 SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Robotnicza í/908

25-662 Kielce

Dot.: Wydania informacjiW sprawie możliwości przyłączenia do zewnętznych sieci
Wod_kan inwestycji polegającej na budowĺe budynku mieszkalnego wielorodzinnego
na działce Nr ewid. 237ĺ9 przy ul. Zbożowej w Kielcach.

W nawiązaniu do w/w wniosku oraz uwzględniając brak możliwości kontaktu
telefonicznego z wnioskodawcą (brak nr telefonu na wniosku) 'Wodociągi Kieleckie"
Spółka z o.o. informuje:

1 . lstniejąca siei wodociągowa DN 150mm żel. w ul. Zbożowej jest wystarczająca do
zaopatŻenĺa w wodę dla zamiezenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na działce Nr ewid. 23719 pzy ul. Zbożowej w Kielcach.

2' Doprowadzenie wody do planowanej zabucowy należy pzewidziel z istniejącej sieci
wodocĺągowej DN 150mm żel. w ul' Zbożowejw Kielcach.
Wodociąg zaznaczono na mapie kolorem niebieskim.

3' Pzedmiotowa nieruchomość pzyłączona jest do zewnętznej sieci wodociągowej oraz
pzewodu kanalizacji sanitarnej. Uwzględnając fakt wybuzenia istniejących budynkÓw
Nr 11 oraz planowaną budowę budynku wĺelorodzinnego istniejące pzyłącza wody i

kanalizacji sanitarnej niewykozystanego do dalszej eksploatacji należy trwale
zlikwidować, w sposób niezakłócający dostawy wody i odbioru ścieków dla istnĺejących
budynków kozystających ze wspólnych odcinków pzyłączy wod_kan.
Na likwidację przyłączy, lnwestor winien uzyskać zgody właściciela uzbrojenia oraz
zgodę głównego płatnika na zmianę sposobu pomiarowania. Szczegółowe informacje
będą zawarte na etapie wystąpienia lnwestora z wnĺoskiem o wydanie warunków
technĺcznych. Niezbędne będzie wskazanie w dokumentacji sposobu odprowadzenia
ścieków z budynku.

4. Na wysokości planowanej zabudowy brak jest sieci kanalizacji sanitarnej będącej
w eksploatacji Spółki "Wodociągĺ Kieleckie''.

5. Najbliższa sieć kanaĺizacji sanitarnej będąca w eksploatacji Społkijest zlokalizowana
v,lzdłuŻ ul. Górnej (PVc-315mm) oraz W ul. Domaszowskiej (DN 500mm GRP).

6. Pzed pzystąpieniem do zaprojektowania pzyłącza wody, lnwestor winien wystąpii z
wnioskiem do'Wodociągrw Kieleckich'' o wydanie'Warunków technicznych
pzyłączenia budynku do zewnętznej sieci wodocĺągowej'' (do wniosku należy załączyć
niniejszą informację, niezbędne zgody), a następnie opracowal dokumentację pzyłącza
wody.

7. Niniejsza informacja jest aktualna w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury
istniejącej w dacie wydania.
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woDoCIĄGI KIELECKIB Sp. z o.o.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;
e-mail : wodkĺel@wod_kiel.com.pl

REGON 290856791 NIP 959 116 49 3Ż

- 

1929-2079
Sąd Rejonowy w Kielcach X\Nyđział Gospodarczy KRS 0000l47680 Kapitał za\<łaďowy: 56 839 992 zł

Kieĺce dn.2021-03-02

TTt2021t0485
TT/SW

TRUST |NVESTMENT PRoJEKT 8 SPÓŁKA AKGYJNA
ul. Robotnicza 1/908

25-662 Kielce

W odpowiedzi na Państľa pismo ''Wodociągi Kieleckie'' Spółka z o.o' zmienia zapisy
w dokumencie wydanym pismem znak:TT1202011903 TT-I/AMG z dnia22-09-2020r.:

z:

"Wydania informacji w sprawie możlĺwości przyłączenia do zewnętrznych sieci

wod-kan inwestycji polegającej na budowie budynku mĺeszkalnego wielorodzinnego na

działce Nr ewid. 23719 pzy ul. ZboŻowej w Kielcach.''

na:

"Wydania informacji W sprawie możliwości przyłączenia do zewnętrznych sieci

wod-kan inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego

z usługami i garażem podziemnym na działce Nr ewid. 23719 przy ul. ZboŻowej w Kielcach.''

orazz:

,,1. lstniejąca sieć wodociągowa DN 150mm żel. w ul. ZboŻowejjest wystarczająca do
zaopatzenia w wodę dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na działce Nr ewid. 23719 przy ul. Zbożowej w Kielcach.''

na:

,,1. lstniejąca sieć wodociągowa DN 150mm żel. w ul. ZboŻowejjest wystarczająca do
zaopatzenia w wodę dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym na działce Nr ewid'
23719 przy ul. Zbożowej w Kielcach.''

Pozostałe zapisy nie ulegają zmĺanie. Niniejsze pismo należy rozpatrywać, lącznie
z do k u m e n tem : TT I 2020 I 1 903 TT -l I AMG z dnia 22-09 -2020r .
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KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACII
UL. ŚW.LEoNARD A tll"

NOTARIUSZ KAMILA DUDA
Repeľtoľĺum A nľ 13828/2022
Pośwĺa d c zam zgo dn o ść kopĺ i z okazanym dokumente m.
Pobrano tytułem taksy notaľĺalnej na podstawie $ 13 pkt 2 rozp. Mĺn. Spraw. w
sprawÍe maksymalnych stawek taksy notaľĺalnej z dnĺa 28.06.2004 r. /Dz.U. Nľ
l48 poz. 1564 z pőźn. zm.ĺ 2'46 złw Ęm vAT 23o/o w kwocie 0,46 zł.

dnĺa 19 sľudnĺa 2022 roku.
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wo DOCIĄG I K l EI',ECKI Ir' łł?3."'"
ul. Kľakowska 64, 25-70I Kielce

tel.: +48 4| 36 531 00; fax: -ř48 41 34 552 20;
e-mail: wod kiel@rvod-kiel.com.pl

REcoN Ż9085679l NIP 959 116493Ż

- 

1929-2019
Sąd Rejonowy w Kielcach X V/ydzĺał Gospodaľczy KRS 0000t47680 Kapitał zakładowy; 56 839 992 zł

Kielce dn.2021-03-1S

TT/2021/0353
TT.W AF

TRUST INVESTMENT PROJEKT d S.A.
ul. Robotnicza 1/909

25-662 Kietce

'Wodociągi Kieleckie'' Spółka z o.o. wydaje warunki techniczne do projektowanĺa
kanału sanitarnego oraz przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej dla planowanej ínwestycji
polegającej na budowie budynku mĺeszkalnego wieĺoľodzinnego z usługami i garażem
podziemnyrn na działce nr ewid. 237/9 obręb 001 1 pzy ul. Zbożowej w Kielcach:

1' Budowa kanału sanitarnego zostanie wykonana zgodnĺe z załączoną do zlecenia umową
B/UD/21cKślzluuĺzoĺzozl zawartą w dniu o8.o2.2o21r' pomĺędzy Gminą Kielce a
Spółką Trust lnvestment Projekt 8 S.A' Ww. umowę należy dołączyi do projektu.

2. Doprowadzenie wody do przedmiotowej zabudowy należy przewidzieć z wodociągu
rozdzielczego wykonanego z rur DN 150mm żel. w ul. Zbożowej. Wodociąg Zaznaczono
na mapie kolorem niebieskim.

3, Ciśnĺenie w wodociągu w omawíanym rejonĺe oscyluje na wysokości p=6,4g"''.
4' Kanał sanitarny należy zaprojektowai z włączeniem do kanďu sanitarnego DN 500nrm

GPR w ul. Domaszowskĺej, do wysokości planowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej
na działce nr ewid. 237 ĺ9. Kanał zaznaczono na mapíe koĺorem bľązowym.

5. Kanał sanitarny należy zaprojektować, jako grawitacyjny kanał sanitarny, o średnicy
Dwew.min. =200mm wzdłuż ul. ZboŹowej'

6. od projektowanego kanału sanitarnego należy zaprojektować przyłącze Ks do
planowanego budynku.

7 ' lzolację zewnętznych i wewnętanych powierzchni murowanych, betonowych należy
przyjąć z m ateľi ałów bezp ieczn ych eko log i czn ie.
Materiały, z ktÓrych zostanĺe wykonana kanalizacja sanitaľna muszą gwarantowai pełną
szczelnośĆ i niezawodnośi dzĺałania.
W projekcĺe uwzględnić konieczność pzeprowadzenia prób szczelnościpzewodów KS
i studni rewizyjnych na eksfiltrację Wg. PN-EN_1610:2002.

8. Do dokumentacji należy dołączyć orygĺnał oświadczenia płatnika za pobór wody i

odprowadzane ścieki z pzedmiotowej zabudowy, na podstawie wskazań głównego
wodornierza.
W oświadczeniu należy podać datę spisania dokumentu, dokładny adres inwestycji oraz
zobowĺązania potwĺerdzĺć podpisem i numeľem pesel osób zainteresowanych (dotyczy
osób Íizycznych)'

9. Do nieruchomości na dz. 23719 ozv ul. Zbożowej 11 Spółka ,,Wodociągi Kĺeleckie'' .ma
zawartą umowe o doorowadzenĺe wody i odpľowa{zenie ścieków z firma Ę'.H'U,

Ítĺ-{{'X.rĹ?{ vloDoL I^G9V)
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,,BUDKOL_GIPS'' * BlS A.Mróz, M'Mróz oraz Wprowadzonv do ww. umovw aneks W/L w

zakresĺe dostawv wodv i odprowadzenia ściekqw dla firmv P,B.M. ,,ELTOR'' S.A'
W zwiazku z powvŹszvm niezbedne iest' aby dotvchczasowv odbiorca usłuq

wylrowiedział umowę oraz poinformował o oowvższvm stronę aneksu.

10. łstniejące podłączenĺa wod_kan wykonane do budynku nr 1 1, przewidzianego do

wybuzenia, trwale odciąć. Pzyłącze wody W komoze wodomierzowej poprzez

demontaż trójnika na rozgałęzĺeniu instalacji i wstawieniu w jego miejsce kolana.

Przyłącze kanalizac]i sanitarnej w punkcłe włączenia do kanalizacji sanitarnej na dz.

236121. W dokumentacji należy szczegołowo opĺsać sposób odcięcia i demontazu

istn iej ących przewod u'

11. W pzypadku odprowadzania ściekiw technologicznych (np. z częŚci usługowej, garażu

podziemnego) naleŻy zaprojektowac podczyszczanie ww. ściekÓw, przed wprowadzenie
ich do zbĺorczej sieci kanalizacji sanitaľnej.

1?. Zabrania sĺę odprowadzania wód opadowych lub ľoztopowych do kanalizacji sanitarnej'

Sposób odprowadzania tych wid należy uzgodnii z administratorem sieci kanalizacji

deszczowej , czyli z Miejskim Zarządem Drig w Kielcach'
13. Dokumentacje naleŻy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 'Wytycznyrni

eksploatacyjnymł ''Wodociągów Kieleckich" Sp. z o'o. do projektowania i realizacji

infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działania Społki''.

14. Jeżeli inwestycja prowadzona będzie na nieruchomości stanowiącej współwłasnośc,

lnwestor składając oświadczenie o posiadanyrn prawie do dysponowania nieruchomoścĺą
na cele budowlane, winien posiadać zgody wszystkich wspiľwłaścĺcieli nieruchomości
(art.199 K.C).

15, Dwa egzemplarze Projektu Budowlanego (z detalami wykonawczymi) sieci kanalizacyjnej

oraz dokumentacji technicznej na pzyłącza wod-kan (odrębne opracowania na sieć

i przyłącza) należy pzedłozyi do 'WodocĺągÓw Kieleckich'' celem branżowego

uzgodnienia,
16. od powyższych warunków przysługuje możliwośc odwďania sĺę.

17' Warunki techniczne są aktualne w odniesienĺu do stanu prawnego i stanu infľastruktury

istniejącego w dacie wydania warunkÓw, nie dłuŹej niż dwa lata.

1. P.H.U.' DKoL_GlPs'' - BlS A. Mroz, M. Mróz
25-56 ielce, ul. 1bożowa 11

2 PB . ,,ELTOR" S.A.
15 Kielce, ul' Górna 20
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Porozumienie

zawarte w Kielcach anĺ" .&!ĺ,.!8*&.a!e... pomiędzy Gmĺną Kielce, ZWaną dalej Gmĺną, którą
reprezentują:

1. Pani Agata Wojda - Zastępca Prezydenta Miasta Kielce,

2. Pani Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej ĺśrodowiska Urzędu Mĺasta Kielce

a

Trust lnvestment s.A. ul. Robotnicza L/908,25-662 Kielce Nlp: 663-1,g7-72-1g, REGON: 3g1.244g5g,
ZWanym W dalszej części umowy lnwestorem, nr KRS oOOo7477gO o kapitale zakładowym
L00 000,00 zł, reprezentowanym przezPana Mateusza Malarę Prokurenta samoistnego.

Na podstawie art.22 ust' ]. i6 ustawy z dnĺa 5lĺpca 2018 r. o ułatwieniu w przygotowaniu i realizacji
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tj. Dz. U' z2022 r. poz.L538) oraz art. 18
Ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzĺe gminnym (Dz. U' z2022 r. poz.559 ze zm.)
oraz na podstawie Uchwały Nr LXV/1321'l2o22 Rady Miasta Kieĺce z dnia ]-5 września 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przezPrezydenta Miasta Kielce porozumĺenia, określającego
spo só b r ealiza cji ĺ nwestycj i toWa rzyszącej, St ro ny usta lają :

$r

]-. Przedmiotem Porozumĺenia jest określenie sposobu realizacji odcinka sieci kanalizacji sanĺtarnej
o średnĺcy 200 mm idługoścĺ ok' 25O m, zlokalizowanej na działkach o numerach ewĺd.: 265/4,
251,/31,251'/23,251'/2,251'/32 obręb O0L]. w rejonie ul. Zbożowej i ul. Domaszowskĺej w Kielcach,
stanowiącej inwestycję towarzyszącą przy planowanej inwestycji mĺeszkanĺowej, polegającej na
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługamĺ igarażem podzĺemnym, na działce
o numerze ewĺd.: 237/9 obręb 001L przy ul. Zbożowej w Kielcach, zwanej dalej lnwestycją
Towa rzyszącą.

2. Przebieg projektowanego odcinka sieci kanalĺzacji sanitarnej przedstawĺa Mapa z koncepcją
przebĺegu ka na l ĺzacji sa n ĺtarnej, sta nowiąca załączn ĺk do Po rozu m ienia.

Sz

]-. lnwestor oświadcza, ze będzie właścicielem urządzeń, które po wybudowaniu stanowĺć będą
odcinek sieci kanalizacjĺ sanitarnej, określone W 9 r Porozumienia. lnwestor oświadcza,
iż przedmiotowy odcĺnek sieci wybudowany zostanie ze środków własnych lnwestora.

2' lnwestor oświadcza, że przedmiot Porozumienĺa, opisany W 5 1, zostanie wybudowany zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz spełniał będzie wymagania techniczne określone przez
,,Wodociągi Kieleckĺe" Sp. z o.o. w Kielcach'

5s

].. lnwestor oświadcza, ze nĺeodpłatnĺe przekaże na rzecz
tworzących odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, opisane w $

Gmĺny prawo wlasności do urządzeń
1 Porozumienia, zrzekając się z chwilą
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zaWarcia Porozumienĺa wszelkich roszczeń związanych z WW. przeniesieniem praWa własności,
a Gmina ośwĺadcza, że przyjmie na własność urządzenia tworzące ww' sieć kanalizacjisanitarnej.

2' lnwestor ośwĺadcza, że po przekazaniu przez Gmĺnę do Spółkĺ,,Wodociągi Kieleckie,, Sp' z o.o. ww.
odcinka sieci, możlĺwa będzie nĺeutrudniona ich eksploatacja, rozbudowa oraz przyłączanie nowych
odbiorców'

5ą

Przekazanie odcinka sĺeci kanalizacjĺ sanitarnej o którym moWa W 9 L Porozumienĺa, nastąpi
niezwłocznĺe po zakończeniu jego budowy oraz złożeniu kompletu Wymaganych dokumentow, tj.:

1. pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych,
2. pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenía robót do Powiatowego ĺnspektora Nadzoru
Budowlanego dla miasta Kielce wraz z ośwĺadczeniem, iż organ ten w ustawowym termĺnie nie zgłosił
swego sprzeciwu,

3 dokumentacjĺ powykonawczej wraz z inwenta ryzacją geodezyjną powykonawczą,
zaewidencjonowaną w ośrodku Dokumentacjĺ Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach,
4. protokołu końcowego odbĺoru urządzeń przez ,,Wodocĺągi Kieleckĺe" Sp. z o.o.,protokołu odbioru
pasa drogowego przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach,
5. oświadczenia lnwestora, iż jest właścicielem przekazywanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
i że urządzenia te nie są obcĺązone na rzecz osób trzecĺch,
7. oświadczenia lnwestora o Wysokości ponĺesionych kosztów, oddzielnĺe na wykonanie odcĺnka
kanalizacji sanĺtarnej lub załączenie kopii dokumentów (umów, faktur, rachunków), określających
wysokość kosztów wybudowania tego odcinka sieci,
8. dokumenty potwierdza1ące prawa do dysponowania gruntami, na których zlokalizowany będzie
przekazywany odcinek sieci kanalizacjĺ sanitarnej, w zakresie pozwalającym na ĺch wybudowanie
ĺ eksploatację,

9' oświadczenĺa Spółki ,,Wodocĺągi Kieleckie" Sp. z o.o. o gotowości przejęcia do eksploatacji
przed m iotowego odcinka ka na l izacjĺ sa n ĺta rnej.

5s
Rozpoczęcie terminu realizacji inwestycji towarzyszącej planowane jest na styczeń 2O24r',
zakończenie czerwiec 2024 r.

5o
Zaprojektowany odcinek kanalizacji sanĺtarnej przebĺega od ul. Domaszowskiej w ul. Zbożowej na
działkach o nr ewid. : 265 / 4, 251-/ 31', 251'/ 23, 251'/ 2, 251'/ 32 obręb OO1 1'.

lnwestycja została podzielona na 2 etapy:
_ Etap nr L obejmuje odcinek kanalizacjisanĺtarnejo długości63 mb
_ Etap nr2 obejmuje odcĺnek kanalĺzacjisanĺtarnejo długości 187 mb.

5z
Do obowiązków lnwestora ĺnwestycji należą:
_ opracowanĺe stosownej dokumentacji projektowej ĺ uzyskanie
- uwzględnienie wytycznych w zakresie utrzymanĺa/pĺelęgnacji
ĺ krzewów na placu budowy,

Wymaganych uzgodnĺeń i zezwoleń,
zieleni miejskiej i ochrony drzew

po zakończeniu robót przywrócenie terenu do stanu poprzedniego,

L8
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5s
Trust lnvestment S.A. nĺe jest właścicĺeĺem, ani nie posiada użytkowanĺa wieczystego dla działek
zgodnie z przebiegiem kanalizacji sanitarnej w ul. Zbozowej. Zgodnie z otrzymaną decyzją nr 86/2021
Miejskiego Zarządu Dróg jako zarządca drogi zezwolił na lokalizację w pasach drogowych ul. Zbożowej
od ul. Domaszowskiej urządzeń sieci kanalĺzacji sanitarnej o długoścĺ ok 25O m i średnĺcy 20O dĺa
potrzeb przyłącza budynków przy ul. Zbożowej'

5g

Przenĺesienĺe własnoścido ww' odcinka siecĺ nastąpi na podstawie odrębnej umowy.

s10

Wszelkĺe zmiany i uzupełnienia treści niniejszego Porozumĺenia będą odbywały się w formie
"aneksów, sporządzanych na piśmie, za zgodąobydwu stron, pod rygorem nieważności.

511

Ewentualne spory jakie mogą wynikać z wykonania niniejszego Porozumienĺa, rozstrzygał będzĺe sąd
w Kĺelcach.

512

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

s13

Porozumienie niniejsze sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stro n.

!NWESTOR GMINA

L1
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KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH
UL. ŚW.LEoNARD A Ltf"

NOTARIUSZ KAMILA DUDA
Repeľtoľĺum A nr 1383712022
Poświadczam zgodnośó kopĺi z okazanym dokumentem.
Pobľano tytułem taksy notarialnej na podstawie $ ĺ.3 pkt2 rozp. Mĺn. Spľaw. w
sprawĺe maksymalnych stawek taksy notarĺalnej z dnĺa 28.06.2004 r. /Dz.U. Nr
l48 poz. 1564 z pőźn. zm./ 7 r38 zł w tym vAT 23o/o w lĺwocie t,38 zł.
Kĺelce. dnia 19 sľudnĺa 2022 roku,
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tjCHWĺ\LA NR Lxv/tJ 2 l/Ż022
ĺłADY MIASTA KIIt-Cr]

z dllia l5 rvľze.śIliĺ 2022 r.

lv s1rľarvitl lvyrażenia ngĺoł!y na zalYärcic przez l'ľezydentä Miitsta Kĺclce pĺlrozunlie nia' określająccgo
sposób ľeali'acji inwestycji torvaľą'szącej

Na pilclstarvie arl 22 ust. l i 6 ttstttwy z'dnia 5 lipca 2()l8 ľ. ĺ'l uľatwieníach rv pľzygĺltowaniLl i ľealizacji
irlwest.v'c.jĺ nlieszkaniolvych oťa?. inwcstycji torvaľzyszących (Ü. Dr'lJ. r-2021 r, pclz. l538) oraz

aIt' l8 ust.2 pkt l5 Lrstawy z'dnia 8lnaľca l990 rokrr ostlllltlrl.ądĺ.ig glrtitrllytlr (Dl'. l'!' ĺ.?022r. pO7^ 559 ze

Zln.1)). Racla lVĺiasta Kięlce tlchrvala, co lrastępLlje:

{łĹ.

Wyľaza się zgodę na zawarcie prz.ez' ?rezydenta lvĺiasta Kielce poľozLrnrienia w imieniu Miasta Kielce
z'|'rrtst lnvestrnent S.A. rv Kielcach, zwanym ĺlalej lnwestoľern' okľeślającego spĺlsób realizac.ji odcinka sieci
kanalizacji sanitam,"j, zlokalizow.ulej rra działkach 0nuľnel'ach ervid.: 2ó5/.+' 25l13l' 25l.lŻ3' 25llz,Ż5 .l32
obrę|r nľ 00ll w ľe.jonie ul, Zbozclwe.j ĺul' Domaszclrvskiej w Kielcach, stanclwiącej inwesľycję towalrySzącą
prz,r' planolvane.j inw'estycji ĺnieszkaniowej. polega'iącej na btlclorłíe budynku ĺľlicszkalľregĺl wieloľodzínncgo
z ttsłrtgami i garażerrt podz-iemnym. na <lziałcc o nulTlcrze ervicl': 237l9 obľęb ĺ)0 lt pľzy Lrl. Zbclzorvcj
w Kielcar:h.

$2.

Pĺ'lrclzutnicnic okľęśli sposób ľealizacii inwestycji toWaľZyszącej przy spcłnieniu nizej wymieľlionych
rvaruľtków:

l. ĺ(ealizacja zadanĺa Zostanie rv.r,kĺlnana Staranieĺ]1 i na kosa lnrvestoľa.

2. lnrvestor przekaże nicodplatnie pĺlniesione nakłĺr.ly po rcaliz-acji inrłestycj i lowarz_ysZąclj na rzecz
ľ,ĺliasta Kielce.

$3.

W,r,konan i e uchrvały po,uvieľza s ĺę Prezy dentorł,i [vĺ iasta K iclce.

Uchrvała wchĺlcizi w życie z dniem podjęcia.

$4.

Ža. Urocą'{/ ,'c( 2 Cnĺ q'Ą,'aĘę ą
''t

cł.lwNt
ł,figr Joíĺtt

ĺ1ł'u * ,'( 9 42 eozz
l]Znlianyrvvnrienionejusta\.Vyzostalyogłclszotte vvDz. I'í.z'202Żr. poz.583, l00_5, l079.

Przcrvodn
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ld : 92504AL()-:0 74--l t)źł l)-AÍ).ĺ I -c0224 j4ł: 7[)7 l' [ ]ch rr,ĺrlĺlnv Stĺĺlna l 3Ą
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(wŻ 0l l0 2019)

08 09_202'1

Nr kontrahenta 0689452
PGE Dystrybucja S.A.

uMowA nr zt-lzluP | 060t4

o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: budynek mieszkalno-usługowy z garażem podziemnym ,
lokalizacja: gmina Kielce, miejscowość Kĺelce, ul. Zbożowa , dz. nr 237 /g

2021 -09- 2 7
W dniu r, W m. Kielce pomiędzy PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-
340 Lublin, ul' Garbarska 2!A, oddział Skarżysko-Kamienna - Rejon Energetyczny Kielce z siedzibą w 25-324 Kielce, ul'
Sandomierska 105, nrtel.: +48 4! 252 67 90, fax: +48 4L252 63 15, adres e-mail: kielce.os@pgedystrybucja.pl,
wpisana do rejestru przedsĺębĺoľców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z sieázibą
w świdniku, Vl Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 00003431'24, NlP: 9462593855, REGoN: 060552840, kapitał
zakładowy: 9 729 424 160,00 zł w pełni opłacony, reprezentowana przez:
1. Marcin Gierczak - Dyrektor Rejonu Energetycznego Kielce
zwaną W dalszej treści umowy ,,PGE Dystrybucja S.A.,,,
adres do korespondencji 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105

Trust lnvestment S.A.
z siedzibą w Kielce, ul' Robotnicza L (25-662 Kielce), wpisana do Kľajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRs7477go, NlP 6631877218, REGoN 38!244959

adres do korespondenĄi:23-662 Kielce, u|. Robotnicza 1
została zawarta umowa o następującej treści:

S l PRZEDMIOT UMOWY
L Przedmiotem umowy jest przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S'A. instalacjiodbiorczej Podmiotu

Przyłączanego, zakwalifikowanego do lV grupy przyłączeniowej, o łącznej mocy przyłączeniowej 543,90 kW,
zgodnie z warunkami przyłączenia nr 2t12/wP/O6Ot4 z dnia 27-O8-2o21, stanowiącymi Załącznik nr 1 do umowy.2. Podmiot Przyłączany określa planowaną ilość pobieranej energii elektrycznej w wysokości 6737!6 kWh rocznie.3' Strony ustalają mĺejsca dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu pľzewodów od
zabezpieczeń w złączach kablowych w kierunku instalacji odbiorcy. Miejsca dostarczania energii elektrycznej
stanowią jednocześnie miejsca rozgraniczenia własności sĺeci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podm iotu Przyłącza nego'

4. Miejsca zainstalowania układów pomiarowo-rozliczeniowych: zbiorcza tablica licznikowa - wydzielone
pomieszczenie.

5. Strony ustalają termin przyłączenia do dnia 08-03_2023 r.

s 2 oBowtĄzKl PGE DYSTRYBUoA s.A.
PGE Dystrybucja S.A. zobowiązuje się do:

1) reałizacji przyłączenia instalacjĺ Podmiotu Przyłączanego poprzez wykonanie zadań określonych w warunkach
przyłączenia dla PGE Dystrybucja S.A., do miejsca dostarczania energii elektrycznej, w terminie do dnia
przyłączenĺa,

2) przeprowadzenia odbioru prac, o których mowa W pkt 1), odbiór ma charakter WeWnętrzny i wykonywany jest
zgodnie z zasadami przyjętymĺ w PGE Dystrybucja S.A.,

3) wystawienia faktury w przedmiocie opłaty za przyłączenie po dokonaniu odbioru, o którym mowa w pkt 2),
4) podania napięcia do miejsc dostarczania energii elektrycznej,
5) zakupu i zainstalowania układów pomiarowo - rozliczeniowych,
6) zakupu gruntu pod stację transformatorową Wnętrzową.

$ 3 oBowlĄzKl PoDMloTU PRzYŁĄczANEGo
Podmiot Przylączany zobowiązuje się do:
1) zrealizowanĺa własnym kosztem i staranĺem zadań określonych w warunkach przyłączenĺa dla

Przyłączanego, od mĺejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ĺ
w terminie do dnia przyłączenia,

2) niezwłocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczących tytułu prawnego
obĺektu będącego przedmiotem przyłączenia,

Podmiotu

QŤsz
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3) zgłoszenia do dnia przyłączenia gotowości do wykonania przyłączenia. Do zgłoszenia należ,y dołączyć

oświadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, podp'isane przez

wykonawcę instalacji iPodmiot Przyłączany. Wzór ww. oświadczenia dostępny jest w siedzibie PGE Dystrybucja

S.A. oraz na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.4.,

4) zawarcia umów obejmujących swoim zakresem śwĺadczenie usługi dystrybucji isprzedaży energii elektrycznej

(umów kompleksowych) albo umów o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz umów sprzedaży

energii elektrycznej, najpóźniej w terminie 30 dni od daty wydania przez PGE Dystrybucja S.A. Podmĺotowi

Przyłączanemu dokumentów ,,Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej'

iokreślenie parametrów technicznych dostaw". W umowach zostaną przyjęte następujące czasy trwania przerw

w dostarczaniu energii elektrycznej: jednorazowa przerwa planowana 16 godz., jednorazowa przerwa

nieplanowan a 24 godz', łączny czas przerW planowanych w ciągu roku 35 godz., łączny czas przerw

nieplanowanych w ciągu roku 48 godz. Podmiot Przyłączany może wskazać inny podmiot uprawniony do

zawarcia WW. umowy lub umów. Podstawą do zawarcia WW. umowy/umów jest ,,Potwierdzenie możliwości

świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej i określenie parametrów technicznych dostaw", które PGE

Dystrybucja S'A. wydaje niezwłocznie po dokonaniu odbioru robót, otrzymaniu opłaty za przyłączenie

i pozyskaniu oświadczenia, o którym mowa w pkt 3),

5) zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umów kompleksowych lub umów sprzedaży energii elektrycznej

zgodnie z punktem 4),

6) utrzymywania właściwego stanu technicznego należących do niego instalacji iurządzeń elektrycznych

w nieruchomości / lokalu / budynku, do którego ma być dostarczana energia elektryczna, utrzymywania

właściwych warunków użytkowania urządzeń do pomiaru zuŻycia energii elektrycznej, W tym zabezpieczenia

układów pomiarowych przed uszkodzeniem lub utratą,

7) nieodpłatnego udostępnienia PGE Dystrybucja S.A. swojej nieruchomości w celu budowy i rozbudowy sieci

elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia, jak również do zapewnienia dostępu, wraz

z niezbędnym sprzętem, do urządzeń stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A. znajdujących się na

nieruchomości Podmiotu Przyłączanego w celu usunięcia awarii, kontroli, przeglądu, modernizacji oraz dostępu

do układów pomiarowo _ rozliczeniowych. Podmiot Przyłączany na żądanie PGE Dystrybucja S.A. ustanowi na

rzecz PGE Dystrybucja S.A. służebność przesyłu wzdłuż linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem ,

do księgi wieczystej. Koszty aktu notarialnego i opłat sądowych poniesie PGE Dystrybucja S.A. powyższa/

służebność będzie polegała na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokości 1,5 m na trasie przebiegu sieci' 
,

elektroenergetycznej na nieruchomościach Podmiotu Przyłączanego - w celu wybudowani a oraz eksploatacj{

infrastruktury elektroenergetycznej, stanowiącej własność PGE Dystrybucja S.A., na prawie dostępu do niej

(prawo dojścia i dojazdu), wraz 7 niezbędnym sprzętem, jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy, w tym \

wymiany i wyprowadzania nowych obwodów, jak również konserwacji, przeprowadzania remontów, usuwania

awarii, dokonywania kontroli, przeglądu oraz ewentualnej likwidacji i demontażu urządzeń

elektroen ergetycznYch,

8) notarialnej sprzedaży gruntu pod stację transformatorową Wnętrzową Wraz ze służebnością dojazdu do stacji nie

później niż 6 miesięcy przed terminem przyłączenia lub ustanowienia służebności w celu wybudowania oraz

eksploatacji stacji transformatorowej stanowiącejwłasność PGE Dystrybucja S.A., polegającej na prawie dostępu

do niej (prawo dojścia i dojazdu), wraz z niezbędnym sprzętem, jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy, w tym

wymiany i wyprowadzania nowych obwodów, jak również konserwacji, przeprowadzania remontów, usuwania

awarii, dokonywania kontroli, przeglądu oraz ewentualnej likwidacji i demontażu urządzeń

elektroenergetycznych, nie później niż 6 miesięcy przed terminem przyłączenia. Koszty aktu notarialnego i optat

sądowych poniesie PGE Dystrybucja S.A',

9) dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę obiektu wymienionego

w tytule umowy, lub innego dokumentu Wymaganego ustawą Prawo budowlane, o ile zgodnie z przepisami

istnieje konieczność jego uzyskania, nie póŹniej niż 6 miesięcy przed terminem przyłączenia. Dostarczenie ww'

dokumentu może Warunkować rozpoczęcie realizacji robót budowlano - montażowych przez PGE Dystrybucja

s.4.,
10) doprowadzenia terenu budowy do stanu (np. poprzez niwelację terenu, usunięcie maszyn budowlanych itp.)

umożlwiającego rozpoczęcie przez PGE Dystrybucja S.A. prac budowlano - montażowych w terminĺe nie później

niż 6 miesięcy przed terminem przyłączenia, wskazanego w 51 ust. 5,

11) nieodpłatnego udostępnienia miejsc W celu montażu układów pomiarowo - rozliczeniowych oraz do pokrywania

kosztów związanych z utrzymaniem miejsc, w których układy te będą zainstalowane.

1_.

2.

5 4 oPŁATA zA PRzYŁĄczENlE
Szacowana opłata za przyłączenie, której wysokość została wyliczona na podstawie obowiązującej w dniu

opracowania niniejszej umowy ,,raryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S'A.", zgodnie z

ka|kulacją stanowiąca Załącznik nr 3 wynosi brutto 47084,o! zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy

osiemdziesiąt cztery i 07/too) tj. netto 38279,68 zł (słownie: trzydzieści osiem tys. dwieście siedemdziesiąt

dziewięć 68/100) plus 23 %vAT.
ostateczne wyliczenie wysokości opłaty za przyłączenie nastąpi po wykonaniu robót, o których mowa W 5 2 pkt 1),

przy zastosowaniu opłat według ,,raryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.",
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obowiązującej w dniu zawarcia niniejszej umowy. opłata za przyłączenie netto będzie powiększona o podatek VAT
W ustawowej wysokości, którego zapłata obciąża Podmiot Przyłączany.

3. Podmiot Przylączany zobowiązuje się do wniesienia opłaty za przyłączenie jednorazowo, na podstawie otrzymanej'od PGE Dystrybucja S.A. faktury, wterminie 14 dni od wystawienia faktury. Faktura zostanie wystawiona po
zakończeniu i odbiorze prac do których wykonania zobowiązana jest na mocy nĺniejszej umowy PGE Dystrybucja
S.A-zgodnie z zasadami określonymi w $ 2 pkt 1)-3).

4. Treść ,,Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja s.A'", dostępna jest na stronie
internetowej www.pgedystrybucja.pl oraz W siedzibĺe i oddziałach PGE Dystrybucja S.A.

S 5 DANE KONTAKTOWE
Przedstawicielami Stron upoważnionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz

t. Umowa może być rozwiązana w drodze zgodnego porozumĺenia Stron.
2. PGE Dystrybucja S.A. przysługuje prawo odstąpienia od nĺniejszej umowy, na mocy oświadczenia o odstąpieniu

złożonego nie później niż w terminie 90 dni od daty:
a) powzięcia informacji o utracie przez Podmiot Przyłączany tytułu prawnego do nieruchomości,
b) upływu 30-dniowego terminu, Wyznaczonego Podmĺotowi Przyłączanemu przez PGE Dystrybucja S.A. na

realizację konkretnych obowiązków ujętych w 5 3 umowy, w zakresie których Podmiot ten nie wywiązuje
się ze swoĺch zobowiązań'

Postanowienĺa niniejszego paragrafu nie stanowią ograniczenia dla Stron w możliwości odstąpienia od umowy na
zasadach przewĺdzianych w przepisach prawa.
Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przYczYn dotyczących jednej ze Stron uprawnia drugą Stronę do
dochodzenia na zasadach ogólnych naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody, w szczególności zaś taka szkoda
może obejmować równowartość kosztów i nakładów lub zobowiązań faktycznie poniesionych lub spełnionych
w związku z realizacją niniejszej umowy. Uprawnienie do uzyskania przez Stronę naprawienĺa pełnej szkody nie
jest ograniczone wysokością szacowanej opłaty za przyłączenie.
odstąpienie lub rozwiązanĺe umowy następuje poprzez oświadczenie złożone drugiej Stronie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.

9 7 zAsADY oDPoWlEDzlAtNośclsTRoN
L. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunków nińiejszej

umowy, W następujących przypadkach i wysokościach:
a) Strony mogą naliczyć kary umowne w wysokości 0,05 % wartości szacunkowej opłaty za przyłączenie

brutto, za każdy dzień zwłoki powstałej z winy drugiej Strony w dochowaniu terminu określonego w $
L ust.5,

b) PGE Dystrybucja S.A. może naliczyć odsetki zgodnie z obowĺązującymĺ w tym zakresie przepisami prawa,
za każdy dzĺeń opóźnienia W przypadku nieterminowej płatności wynikającej z niniejszej umowy'

2. PGE Dystrybucja S.A. nie ponosĺ odpowiedzĺalności z tytułu uchybienĺa terminowi realizacji przedmiotu umowy
w przypadku, gdy uchybienie to nastąpiło z przYczYn nieleżących po stronie PGE Dystrybucja S'A.,
a w szczególności:

a) niewywiązanĺa się przez Podmiot Przyłączany z obowiązków określonych w s s ninie;szej umowy,
b) nieudostępnienia przez osoby trzecie nieruchomości, na których ma być realizowana budowa

(rozbudowa) sĺeci elektroenergetycznej,
c) wystąpienia siły wyższej - tj. zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli Stron,

uniemożliwiającego wykonanie umowy w całości lub części,
d) braku niwelacji terenu do rzędnych docelowych, przez który została zaprojektowana sieć dystrybucyjna.

3. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Stronę umowy przekroczy wysokość zastrzeżonej'kary
umownej, poszkodowana strona umowy uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych uregulowanych w kodeksie cywilnym.

5 8 ZASADY ROZSTRZYGANIA SPORIW
t. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, usta,

Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją tej umowy, Strony będą starały się rozstrz
w drodze negocjacji, a w przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumĺenia - poddadzą taki spór
rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym.

s 9 PosTANoWIENlA KoŃcoWE
okres obowiązywania niniejszej umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 08-03-2024 r.

2.

1.

owania ustaleń koordyn
ze stronv Podmiotu Przvłaczaneso Ze strony PGE Dystrybucja S.A.

Punkt Obslugi Klienta Dystrybucyjnego
nrtel. +48 4Ĺ25267 90
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2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Administratorem danych osobowych podanych W procesie przyłączenia, w tym wskazanych w niniejszej umowie

(i załącznikach) jest PGE Dystrybucja S'A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 2I A,20-340 Lublin. Szczegółowe

informacje w zakresie przetwarzania tych danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna stanowiąca Załącznik

nr 4 do niniejszej UmowY.

4. W przypadku zmiany charakteru instalacji na sieć dystrybucyjną zgodnie z postanowieniem 5 6 ust. 3

rozporządzenia Ministra Gospodarki zdnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania

systemu elektroenergetycznego (Dz. U z 2oO7 r Nr 93 poz. 623, z poźn. zm.) każdorazowy podmiot przyłączony

zobowiązany jest złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia. Zmiana charakteru instalacji odbiorczej na

elektroenergetyczną sieć dystrybucyjną będzie skutkować naliczeniem opłaty za przyłączenie w wysokości 100%

kosztów rzeczywistych przyłączenia zrealizowanego przyłącza pomniejszoną o wniesioną opłatę za przyłączenĺe

związaną z dotychczasowym charakterem instalacji.

5' W związku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna s.A. statusu spółki dominującej w stosunku do

PGE Dystrybucja S.A. oraz statusu spółki publicznej, PGE Dystrybucja S.A. jest uprawniona przekazać tę umowę

oraz dokumenty z nią związane do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby wykonania przez tę spółkę

obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

6. Treść powołanych w umowie aktów prawnych jest dostępna na stronie http://isap.sejm.gov.pl/.

7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze

Stron.
Wvkaz załacznlków do umowv:
1alącznik nr t Warunki przyłączenia nr 2!12lwP/060t4 z dnia 27-08-2o2L r.

Załącznik nr 2 Harmonogram przyłączenia.

Załącznik nr 3 Kalkulacja Wstępna opłaty za przyłączenie z dnia 08-09-2o2Lr.

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych - dotyczy osób fizycznych (w tym

prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w formie spótki cywilnej, jak i pełnomocników

i reprezentantów Podmiotu Przyłączanego).
Podpisv Stron umowv.

PGE Dystrybucja S.A.
(czytelny podpis)

PGE
oddział
Rejon

TRUST
INVESTMENT

Ťiust lnvestment SÄ

Podmiot Przyłączany
(czytolny podpis)

25-óó2 Kielce, ul. Robotnĺaa 1
N l P: óó31877218, REGON: 3872M959

KRS:0000747790
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Załącznik nr 1 do umowy nr o przyłączenie do sieci.

Trust lnvestment 5.A.
Kĺelce
ul. Robotnĺcza 1

25-662 Kielce

Warunki przyłączenia nr 2t42/WP/06014 dla Podmiotu lV grupy przyłączenĺowej
do siecí dystrybucyjnej o napĺęcĺu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obĺektu przyłączanego do siecĺ: budynek mieszkalno-usługowy z garażem podzĺemnym
Lokalĺzacja; gmĺna Kielce, miejscowość Kielce, ul. Zbożowa , nr dz.237 /9

Na podstawĺe rozporzqdzenio Ministra Gospodarki z dnĺa 04 moja 20O7r. w sprawĺe szczegółowych warunków
funkcjonowania sysťemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 9j z 2O07r. poz. 62j z późn. zm.), w odpowiedzi no wniosek
z dnia 25-08-2021, określa się następujqce warunkĺ przyłqczenia:

1 Miejsce przyłączenia: ist. lĺnia kablowa SN relacji stacja transformatorowa Zbożowa 1o03 - stacja tľansformatorowa
Górna 1062 ' Stacja zasilająca NoWo PROJEKToWANA.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja 5.A. iinstalacji Podmiotu Przyłączanego; zaciski prądowe na wyjściu przewodów od
zabezpíeczeń w złączu kabĺowym w kĺerunku instalacji odbíorcy.
Moc przyłączeniowa: 543,90 kW - zasiĺanĺe podstawowe.
3.1 ZK nr L - 50*14,00kW*0,150(mieszkania KL.''A")+1*17,00kW(admĺnistracja KL.
"A")+1*(1faz)5KW(wymiennikownia),
3.2 zR nr 2 - 45*14,00kW*0162(mieszkanĺa KL.
parkĺngowe),

llAll 
)+1*24,00kW(tablĺca garażu)+1*23,00kW(platformy

3.3 ZK nr 3 - 50*14,00kwt0150(mieszkania KL."B'')+1*17,ookW(adminĺstracja KL. ''B"),
3.4 ZKnr 4 - 38*14,00kW*0180(mieszkania KL. ''B'')+1*50,00KW(lokal usługowy)

4 Rodzaj przyłącza: kablowe.
5 Zakres niezbędnych zmĺan W sieci związanych z przyłączeniem:

5'1 wybudować stacię transformatorową SN/nN Wnętrzową wolnostojącą
obciążenia, w stacji przewidzieć pola linĺowe 5N

z transformatorem dobranym do

5.2 Stację zasĺlĺć linią kablową 15kV poprzez dokonanie wcinki W ĺstniejący kabel 15kV relacjĺ stacja 1003 _ stacja
L062,
5'3 Zlącza kabĺowe ZK-3 szt. 4 zlokalizować przy nowo projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV.
Lokalizacja złączy powinna umożlĺwić łatwy dostęp dla stużb energetycznych. obudowa złączy powĺnna być
wykonana z tworzywa termoutwardzalnego, odpornego na działanie promienĺ UV. Złącza powĺnny posiadać stopień
ochrony mĺn. lP 44 oraz ll klasę izolacji,
5.4 Nowo projektowane złącza kablowe nN zasilić liniamĺ kablowymi niskĺego napięcia o przekrojach wynikających
z obliczeń nĺe mniejszych niż 4x240mm2 z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV.
Wymaganĺa w zakresie budowy instaĺacji odbiorcy:
6.t Zewnętrzną iwewnętrzną instalację elektryczną odbiorczą wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym
zakresĺe przepisami.
Mĺejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: : zbĺorcza tablica Iicznikowa - wydzielone pomieszczenie.
Urządzenia pomĺarowe i sterownicze należy instalować zbiorczo, na parterze budynku, w miejscu w każdej chwĺli
dostępnym dĺa odbiorcy oraz upoważnionych przedstawicieli osD. Urządzenia pomiarowe winny być usytuowane W
wydzĺelonym pomieszczeniu (jego części) lub w zbiorczym złączu pomiarowym wyposażonym w oddzĺelny przedział
pomiarowy dla każdego układu pomiarowo - rozlíczeniowego, zlokalizowanym w miejscu dostępnym dla odbiorcy i

upoważnionych przedstawicieli oSD.
Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomĺarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozlĺczeniowy (Lszt.) na napięcĺu O,4kV z licznikĺem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej idwukierunkowy pomiar energiĺ biernej z
rejestracją profili obciążenia,
8.2 układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowych w
szczególności wymagania dla kategorii C2 określone w,,ĺnstrukcji Ruchu i Eksploatacji sieci Dystrybucyjnej,,(lRiEsD)
obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,,Wytycznych do budowy systemów eIektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A."
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8.3 zastosoWać bezpośrednĺ układ pomiarowo-rozliczeniowy (187szt.) na napięciu 0,4 kV z licznĺkĺem 3-fazowym
ener8ĺi elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.4 układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowych w
szczególności wymagania dla kategorii C1 określone w,,lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej" (lRiEsD)
obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,,Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".
8.5 zastosować bezpośredni jednofazowy układ pomiarowo-rozliczeniowy (1szt.) na napięcíu o,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.6 układ pomiarowo-rozliczeniowy wĺnien spełniać wymagania techniczne dla układów ĺ systemów pomiarowych w
szczególności wymagania dla kategorii C1 określone w,,lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej" (IRiEsD)
obowiązującej w PGE Dystrybucja S,A' oraz ,,Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

9 Rodzaj i usytuowanĺe zabezpieczenĺa głównego:
9,1' wyłączniki nadmiarowo-prądowe o wartości pľądu znamionowego
9.2 ZKnr Ĺ - 50*25[Al(mieszkania KL.''A'')+1*32[A|(administracja KL. ''A'')+1t(1faz)25[A](wymiennĺkownia),
9.3 ZK nr 2 - a5*25[Al(mieszkania KL. ''A'' )+1*a0[A] (tablica garaźu)+1*40[Al(platformy parkĺngowe),
9,4 ZK nr 3 - 50*25[Al(mieszkania KL."B")+1*32[A](administracja KL. "8"),
9.5 ZRnr 4 - 38*25[A](mieszkania KL. "8" )

9.6 bezpĺeczník mocy o wartości pľądu znamionowego dla ZK nr a - 1*80[A](ĺokal ustugowy),
9'7 w/w zabezpieczenia usytuować w míejscu dogodnym i dostępnym do obsługĺ

1"0 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasĺe określonym
w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C

1L Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż tg Q = Q,4.
1'2 Poziom zmiennoścĺ parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej

Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13 lnstalacje iurządzenia elektryczne należące do odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede

wszystkĺm ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi
i atmosferycznymi występującymi w siecĺ energetycznej, powstaniem poŹaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkĺr
prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia ikwaĺifikacje do prowadzenia robót
elektrycznych.

14 lnformacje dodatkowe:
14']. warunki przyłączenia są waŹne 2 lata od daty ich doręczenia,
74.2realizaĄa inwestycjĺ związanych zprzyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach
określonych w umowĺe o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realĺzacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.

15 Uwagĺ dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A' zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracjí lub utrudnień w budowie urządzeń.
t5.2 Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmĺotu Przyłączanego oraz
zmĺany umowy o przyłączenie'
15.3 15.3 Dane do projektowanĺa - prąd zwarcĺa trójfazowego na szynach GPZ; Wschód 8,34kA przy czasĺe trwania 2s,
prąd zwarcĺa doziemnego lz: 300A (sieć kompensowana pracująca w układzie z punktem neutralnym uziemionym
przez dławĺk gaszący), czas nastawy zabezpieczeń ziemnozwarciowych t = 4s,
Warunkĺ przyłączenia opracowal: Warunki przyłączenia zatwierdził.
Marek Bryk
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Zalącznik nr 2

Harmonogram przvłaczenia z dnia 08-09_2021r.
do warunków przyłączenia iumowy

2.

1. Dotyczy

Nr Kontrahenta PNO: 0689452

Nr warunków przyłączenĺa : 27-12/WP/0601.4

Nr umowy o przyłączenie 21.-t2/UP/O6Ot4

Podmiot Przylączany: Trust lnvestment S.A.

Obiekt: budynek mĺeszkalno-usługowy z garażem podzĺemnym

Loka lizacja:

Gmĺna: Kielce
Mĺejscowość: Kielce
Adres: ul. Zbożowa
Nr dzĺałkĺ: 237 /9

realizacji przyli
Lp. Etap realizacji Termin realizacji

L, Prace projektowe Do 6 miesięcy przed terminem
przyłączen ia

2.

Dostarczenie do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej
decyzji pozwolenia na budowę obiektu wymienionego
w tytule umowy, lub innego dokumentu wymaganego

ustawą Prawo budowlane

Do 6 miesięcy przed terminem
przyłączen ia

3. Rqąlizacja robót budowlanych i odbiór robót Do 14 dni przed terminem przvłaczenia

4.
Zgłoszenie gotowości instalacji Podmiotu

przyłączanego do przvłaczen ia
Do termin u przyłączenia

5
Zawarcĺe umowy kompleksowej lub dystrybucji i

sprzedaży energii elektrycznej.

Do 30 dni od wydania dokumentu
,,Potwierdzenie możliwości świadczenia
usługi dystrybucji energii elektrycznej i

określenie parametrów technicznych
dostaw."

6. Termin przyłączenĺa 08-03-2023

7.
Termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energiĺ

elektFýčxQej wytworzonej w i nsta lacii
nie dotyczy

\ Ĺ_) Mĺił. .z Zatwlerdził:

A
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Załącznik nr 3 do umowy nt Lt-l2/vP/06014 o přzyłączenie do sĺeci a'',łĺ"Jĺ""j

Kalkulacia wstepna opłatv za przvłaczenie z dnia 08-09-2021

Op=Sp*(Pp-Po) +Sr.*L

gdzie poszczególne symbole zgodnie z ,,Taryfą dla usług dystrybucji energĺi elektrycznej PGE Dystrybucja s.A."
oznaczają:

opłata za przyłączenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Siacowana opłata za przyłączenie (ol) wynosi brutto 47O84,Ot zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt

tys. dwieście siedemdziesiąt dziewięć 68/100) pluscztery,i 0t/to0) tj. netto ?8ą79,68 zł (słownie: trzydzieści osiem
23o/oVAT.

Zatwierdzil:

PGE Dys
oddział Skaĺ
Rejon

r.lĺ.:jĺ.i S,ł'.
cJrl:'1 r.',;g11;16

Kialce

Wites

Nr Kontrahenta: 06894s2

Nr warunków przvłaczenia : 27-t2/WP/06OL4
Nr umowv o orzvłaczenie: 2t-t2/uP/06014
Podmiot PrzvłaczanV: Trust lnvestment S.A.
Obiekt: budynek mĺeszkalno-usługowv z garażem podziemnvm

Lokalizacja:

Gmina: Kielce
Miejscowość: Kielce
Adres: ul' Zbożowa
Nr działki: 237l9

opłatę za przyłączenie wg stawek ryczałtowych oblicza się według Wzoru:

Gľupa
przyłączenlowa

Sp - stawka opłaty [zt/kwl za przýącze
kabiowe op = 38279,68 [zł] - oplata za przyłączenie

Pp=543l90 [kW]_moc przyłączeniowa [kW],
Po=0,00 [kwl-dotychczasowa moc

przylączeniowa.
t=0 [m] - długość przylącza nie przekracza 200 m

IV

70,38

Sr. - stawka opłaty za każdy metr povyyżej
200 m dłusości przvłacza Ízłlml

33,45

.4 
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PGE DyĺtrybucJa S'A.

PGE Dystrybucja S.A. informuje; Celem RoDo jest ujednolicenie zasad przetwarzanĺa danych osobowych na
terenie całej Unii Europejskiej. Poniższa klauzula informuje o tym W jakim celu i na jakiej podstawie Pani/Pana
dane osobowe są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnĺone
oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo informujemy, że w związku
z otrzymaniem tej klauzuli, nie trzeba kontaktować sie z PGE Dvstrvbucia S.A. anĺ składać dodatkowvch
oświadczeń. Wvstarczv zapoznać sie z ninĺeisza klauzula informacvina.

KLAUZULA INFORMACYTNA

Zgodnĺe z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20!6/679 z dnia 27 kwietnia 2OL6 r'
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwĺązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej
,,RoDo") informujemy, że:
l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie - adres: ul.

Garbarska 2t A,20-340 Lublin (zwana dalej ,,Spółką").
ll. W sprawĺe przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z:

- lnspektorem Ochrony Danych pod emailem: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl,
pisemnie na adresy siedzib naszych oddzĺałów wskazane na stronie internetowej: www'pgedvstrvbucia'pI

lll. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) w celu wypełnienia ciążących na 5półce obowiązków prawnych związanych z: realizacją procesu

przyłączania odbiorców do sieci dystrybucyjnej, pełnieniem przez Spółkę funkcji operatora Systemu
Dystrybucyjnego (osD) i prowadzeniem działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej,
monitorowaniem jakości świadczonych usług oraz utrzymaniem, rozbudową ĺ modernizacją sieci
elektroenergetycznej (podstawa z art.6 ust 1 lit. c RODO),

'.,'' z) w celu podjęcia na Pani/Pana żądanĺe działań zmierzających do zawarcia umowy o przyłączanie do sieci

''\, dystrybucyjnej Spółki, W tym wydania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej a także
\ realizacji tej umowy (podstawa z art.6 ust. 1 lit. b RODO),
j 3ł w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu badania satysfakcjĺ klientów z jakości

"' 
: świadczonych usług, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, W tym statystyki i raportowania

Spółki, prowadzenia ewidencji punktów poboru energii w zakresie danych bieżących ĺ historycznych,
w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania
obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RoDo).

W przypadku gdy jest Pani/Pan pełnomocnikiem/reprezentantem zastosowanie do Pani/Pana danych
osobowych mają ww. cele i podstawy przetwarzania w zakresie wynikającym z umocowania.
W przypadku, gdy jest Pani/Pan wykonawcą podmiotu przyłączanego w zakresie koniecznym do dokonania
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Spólki, Pani/Pana dane osobowe wskazane w dokumentach
przekazywanych PGE Dystrybucia S.A. przetwarzane będą w celu i na podstawie wskazanej w pkt lll.1 i pkt
lll.3, a także w celu podjęcia działań i realizacji umowy w zakresie wskazanych w pkt lll.2 na rzecz podmiotu
przyłączanego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RoDo).

!V. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt lll, tj.:

- w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce przez czas wykonywania tych
obowiązków przez Spółkę, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

- w celu podjęcia na Panĺ/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy wskazanej w pkt lll -
przez okres konieczny do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a także przezczas, w którym
przepisy nakazują nam przechowywać dane,

- wzakresierealizacji zawartej przezPanią/Panaumowywskazanejwpktlll -przez okresobowiązywania
umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, W którym przepisy prawa nakazują
nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenĺa ewentualnych roszczeń -
zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa.

- w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikający
z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,
w zakresie badanĺa satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług, prowadzenĺa działalności
operacyjnej Spółki, W tym statystyki i raportowania Spółki, prowadzenĺa ewidencji punktów poboru
energii w zakresĺe danych bĺeżących i historycznych, w celach archĺwalnych (dowodowych) będących

PGE Dystrybucja Spólka Akcyjna z siedzĺbą w Lublinie' 20-340 Lublin, ul. Garbarska 2'1A' wpisana do rąestru przedsiębĺorców pÍowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin'Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Vl Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0ooo343124, NlP: ti46-25-93_855,
REGoN: 060552840' Kapital zakładowY'' 9729424 1ôozl W pełni opłacony' Konto bankowe: Bank PEKAo s'A' o/Warszawa' Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 'l 1 1 1 001 0 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypa-lek prawnej

potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawie uzasadnionych

interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy

nakazują nam przechowywać dane.
V. Przysługujące prawa. W kaŹdej chwili przysługuje Pani/Panu:

- pľawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art.6 ust. 1

lit. f RoDo wskazanych powyżej w pkt lll. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że

będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeń.
* prawo żądanĺa dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich

sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych'
Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane W pkt ll powyżej lub składać osobiście w Punktach

obsługi Klienta Dystrybucyjnego (PoKD) Spółki znajdujących się w oddziałach Spółki i Rejonach Energetycznych
(adresy dostępne na stronie internetowej www.peedvstrvbucia.p|). Aby mieć pewność że jest Pani/Pan

uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji
pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których

można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa - RoDo.

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania RoDo
zgodnie z art.51 RoDo tj. Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych.

Vl. Udostępnianiedanychosobowych.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców:
podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec Spółki, naszym partnerom, z którymi

współpracujemy przy świadczeniu usług, realizacji obowiązków wynikających z przepĺsów prawa/

w szczególności: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S'A., innym operatorom systemów dystrybucyjnych,

sprzedawcom energii elektrycznej, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom
prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową, podmiotom

nabywającym wierzytelności, biurom ĺnformacji gospodarczej, instytucjom, organom/ podmiotom..;-

uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sądy, prokuratura, organy celne, Agencja

Rynku Energii, Agencja Rynku Rolnego, Urząd Regulacji Energetyki, UoKlK, lub innym oraz naszým
podwykonawcom działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakr{sie ,

wskazanym przez Spółkę), firmom wspierających nas przy realizacji usług, wykonywaniu obowiązków oso, lnp. 
'

firmom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, w zakresie archiwizacji, digitalizäcji

dokumentów, w zakresie remontów, modernizacji, rozbudowy sieci elektroenergetycznej, w zakresie usuwania

awarii, firmom prawniczym, teleinformatycznym/ informatycznym (w szczególności dostawcom

oprogramowania i utrzymującym, obsługującym Systemy teleinformatyczne, informatyczne), firmom
realizującym kontrole, obsługę korespondencji, agencjom badawczym, a także podwykonawcom w/w
odbiorców i podwykonawców.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoZa Europejskiego

obszaru Gospodarczego, dalej: EoG) w związku ze świadczeniem na rzecz Spółki przez wykonawców usług w

zakresie lCT. Dane te przekazywane Są do tych państw trzecich, które w ocenie Komisjĺ Europejskiej zapewniają

odpowiedni stopnień ochrony takich danych, a do innych państw trzecich jedynie wówczas, gdy przekazywanie

tych danych oparte jest o zawierane przez Spółkę umowy gwarantujące stosowanie standardowych klauzul

ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie zart,46 ust.2lit. c RoDo. Kopię standardowych
klauzul ochrony danych, o których mowa powyżej, można uzyskać od lnspektora ochrony Danych w sposób

wskazany w pkt ll.
Vll. Wymóg podania danych.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów określonych w pkt Ill,

natomiast w przypadkach i w zakresie wskazanym w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia L997 r. Prawo

energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755) podanie danych osobowych podmiotu przyłączanego jest obowiązkowe'
(bez ich podanie nie będziemy mogli realizować procesu przyłączania iobowiązków prawnych ciążących na

Spółce).
W zakresie Pani/Pana numeru telefonu, adresu e-mail - podanĺe takich danych jest dobrowolne, ale usprawnia

komunikację z osobą, której dane dotyczą.
W przypadku wykonawców podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacjĺ celów wskazanych

w pkt lll.
Vlll. Zautomatyzowane podejmowanie decyzii, w tym profilowanie.
lnformujemy, Że PanifPana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany W tym stosując
profilowanie.

PGE Dystrybucja spólka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 LUblin' ul' Garbarska 21A' Wpisana do rejeslrtl przedsiębjorcow prowadzonego
przez śąd Ŕejonowy Lublin-Wśchod W Lublinie z siedzibą w Świdniku' Vl Wydział Gospodarczy pod nĺ KRS' 0000343124' NlP' 946-25-93-855'
REGoN: 060552840, Kapitał zakładowy 9729Ą24 'l60zł w pełni oplacony Konlo bankowe: Bank PEKAo SA' o/Warszawa' Al. Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1 1 1 1 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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KAI\CELARIA NOTARIALNA W KIELCACH
UL. ŚW.LEoNARD A LlE

NOTARIUSZ KAMILA DUDA
Repeľtoľĺum A nr 1382612022
Poświad c zam zgo dn oś ć kopĺ i z okazanym dokumentem.
Pobrano tytułem taksy notarĺalnej na podstawie $ 13 pkt 2 rozp. Mĺn. Spraw. w
sprawÍe maksymalnych stawek taksy notaľĺalnej z dnĺa 28.06.2004 r. /Dz.U. Nľ
148 poz. 1'564 z pőźn, zm,/ 24160 zł w Ęm vAT 23o/o w lĺľocĺe 4160 zł,
Kĺelce. dnÍa 19 srudnĺa 2022 roku.
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Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Prendowskie; 7, 25-395 Kielce
tel' 41 34 02 B00; fax 4'ĺ 34 02 B30
e-mail; boi@mzd.kielce,pl

wT. RtK.613.1 .82.2021 .EM Kielce, dn. 08.11.2021

TRUST INVESTMENT S.A.
ul. Robotnicza 1, 25-662 Kielce

Miejski Zarząd Drog w Kielcach Wydaje Warunki techniczne na odprowadzenie
wód opadowych Z terenu inwestycjĺ, polegającej na budowie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z usługami igarażem podzĺemnym na działce nre*id. 237lg obr. O0ř,
przy ulicy Zbożowej w Kielcach.
1. Wody opadowe naleŻy Zagospodarować na terenie inwestycji poprzez rozprowadzenie

po terenach zielonych, budowę obiektów umożliwiających retencję terenową.
2. Nadmiar wód opadowych odprowadzić do kanalizacji deszc.owä; zlokaliiowanej na

terenie inwestycji, po uprzednim sprawdzeniu jej stanu technicznego lub alternatyńnie
do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w uĺicy ZboŻowej' Máksymalna śre'dnica
włączenia z terenu inwestycji DN 1 10 mm'

3.Zabrania się wprowadzania do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wód zwnętrza
budynkow (garaŻe, kotłownie, zadaszone części budynków itp')'

4. Teren inwestycji naleŻy kształtować w sposób niezakłocający stosunków wodnych,
umożliwiający przejęcie wód powierzchniowych w ilościaóń dotychczasowych őraz
uniemożliwiający wylewanie się wod opadowych na teren sąsiedńich działek' Zaleca
się stosowanie miejsc postojowych z płyt ażurowych.

5. Układ kanalizacji deszczowej zaprojektować w sposób uniemożliwiający dostawanieSię do niej zanieczyszczeń stałych, piachu i ropopochodnyclr 
-w 

ilościach
przekraczających dopuszczalne normy' Na rurach spustowych naleŻy zastosowac
czyszczaki z rusztem. Wpusty z osadnikami.

6. W projekcie zamieścĺć:
- plan zagospodarowania terenu z naniesionymi projektowanymĺ rzędnymii kierunkami spływów, projekty konstrukcyjne wszystkích elementow i oblekĺów
systemu odwodnienia,

- o bl icze n ia h yd ra u l i czne, wytrzy małościowe e leme ntow odwod n ien ia,
_ bilans wÓd opadowych, graficzne i tabelaryczne przedstawienie przynaleŻnej zlewni
z naniesionymi w kolorach obszaramĺ o różnym współczynnĺku spiywu,

- rysunek szczegołowy włączenia do kanalizaĄĺ deszczowej.
7. Projekt naleŻy opracowac na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych,

z potwierdzeniem w terenie istniejącego uzbrojenia.
W planĺe zagospodarowania terenu naleŻy wyznaczyc miejsce na składowanie Śniegu.
Projekt wraz z uzgodnieniami branżowymi przedłoŻyć do uzgodnienia I\AZD
w Kielcach.

10.W przypadku prowadzenia prac na terenach nienależących do inwestora naleŻy
uzyskać zgodę właściciela i zamieścić ją w projekcie'

'ĺ '1' Warunki techniczne ważne są trzy lata.

B.
9.
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KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH
UL. ŚW.LEoNARDA l/E

NOTARIUSZ KAMILA DUDA
Repeľtoľĺum A nľ 13830/2022
Pośwĺa d c zam zgo ďno ść kopĺ i z okazanym dokumentem.
Pobľano Ętułem taksy notarialnej na podstawĺe $ 13 pkt 2 rozp. Min. Spľaw. w
spľawie maksymalnych stawek taksy notaľĺalnej z dnĺa 28.06.2004 ľ. /Dz.U. Nr
148 poz. l'564 z pőźn. zm./ 2146 zł w Ęm vAT 23o/o w lrwocĺe 0o46 zł.
Kielce. dnia 19 srudnĺa 2022 roku.
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KlELECKA sPlŁDzl ELNlA M l EszKAN loWA--"

t.l łr są-re:lo[]1äľĹ',.'' ÍľÍ.iä:;|T sekretarĺat K 0 I'} IA
potozlB,t }|tĄEcoN: ooo485o84 NlP: 657_038-8L-16 KRS: ooooo78259

ESZKANIOWA https://www.ksm.pl e-mail: sekretariat@lam.pl

tel.41 34 15 500

zEC.640l(L 12A22 Kielce, dnia 1 8.02.2022 r.

Tľust Investment Projekt S.A

ul. Robotnicza I

25-662 Kielce

W nawiązaniu do pisma z dnía 04.02.2022 r., infoľmuj emy, Że na chwilę obecną

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa dysponuje rezerwąmocy cieplnej zkotłowniprzy

ul. Żnivnej 5, któľa umożliwiłaby ptzyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku

mieszkalnego wielorodzinnego o dwóch segmentach naziemnych z usfugami i garuŻem

podziemnymnađziałce23719 przy ul. ZboŻowej w Kielcach.

technicznYchsa

qs

Zastępca Pľez'
cał:h





KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH
UL. ŚW.LEoNARDA l/E

NOTARIUSZ KAMILA DUDA
Repeľtoľĺum A nr 13833/2022
Poświa d c zam zgo dn o śó kopi i z okazanym dokumentem.
Pobrano Ętułem taksy notarialnej na podstawĺe $ 13 pkt 2 rozp, Min. Spľaw. w
spľawĺe maksymalnych stawek taksy notarĺalnej z dnĺa 28.06.2004 r. /Dz.U. Nľ
l48 poz, 1564 z pőźn. zm./ 2146 zł w Ęm vAT 23o/o w lĺwocie 0146 zł.

dnĺa 19 sľudnĺa 2022 roka.
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TRUST INVESTMENT S.A.

Ul. Robotnicza 1, 25-662 Kielce

Pełnomocnik: Łu kasz Broczkowski

Tel:574-804-520

Kielecka Spółdzielnia M ieszkaniowa

ul. Kujawska 26

25-344 Kielce

WNIOSEK

o określenie warunkőw przyłączenia do sieci ciepłowniczej projektowanego

Węzła cieplnego w obiekcie

budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami

igarażem podziemnym

przy ul.Zbożowej 11 w Kielcach

1. Wnioskodawca:

TRUST INVESTMENT S.A.

Dane rejestrowe Wnioskodawcy:

forma prawna SPÓŁKA AKCYJNA

NtP - 6631877218.

REGoN - 38ĺ244959

wyciąg z rejestru : KRS załącznik nr ĺ

TRUST
INVESTMENT
íeal estatB & łnvest

Ifus-t 'lnľstm:nt:.1:
uĺ' Robotnicze 1

25-óó2 Kielce

+48 577 675075 ĺ NĺP: óó31877218

office@tľustinvestment.pl I REGoľ.ł,3812ąĄ959
'.'-.. '--.'-.._ .ł

www.trustinvestment.pl i t(AS, OOOO74779O

4ł-
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. osoba do kontaktu:

. ĺmię ĺ nazwĺsko:ŁUKASZ BRoczKoWsKI

. telefon: 574-804-520
o e-mail: lukasz.broczkowski@trustinvestment.pl

3. lnformacje dotyczące obiektu:

. lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr nieruchomości, nr dzĺałki)

KlELcE, UL.zBoŻoWA, Dz. NR EWlD 237ĺ9

. lokalizacja węzła cieplnego - załącznik nr 2 (plan sytuacyjny

z zaznaczonym węzłem cieplnym)

. przeznaczenieobiektu:MlESZKALNo_usŁucowY

. kubatura ogrzewanych pomieszczeń:24 000 m3

. powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń:9 000 m2

4. Zamówiona moc cieplna:

. całkowita moc cieplna zamówiona:

a) centralne ogrzewanie:

b) ciepła woda użytkowa maksymalna godzĺnowa:

c) wentylacja:

d) technologia:

e) inne: Q=-kW

minimalny pobór mocy poza sezonem grzewczym: Qmin= 280 kW

5. Proponowany termin lub harmonogram rczpoczęcia poboru ciepła: ll kwartał 2024

Q= 640 kW

Qco= 320 kW

Qcwu= 280 kW

Qw= 40 kW

Qtech= - kW

TRUST
INVESTMENT
rcaĹ estate & invest

Irus! 
lnyŤlment::A:

uĺ' Robotnicza 1

25-óó2 Kielce

+a!s77 !7so7s ... .

oŕfr ce\otÍusťinVestm:n!pI

wr.w.trusrinvestment.pl

NlP_.óó31877218

RE6ON: 381244959

KRS:0000747790

4s
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6. Załączniki:

1) Wycĺąg z rejestru

2) Plan zabudowy lub szkĺc sytuacyjny określający usytuowanie obĺektów, dla
których dostarczana będzie energia cieplna, W stosunku do istniejącej sieci
ciepłowniczej oraz ĺnnych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu wraz z nanĺesionym
węzłem cieplnym.

3) Dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z
obiektu, do którego dostarczane będzie ciepło

4) Pełnomocnĺctwo

ri

Wnioskodawca: -

ł,-r,ú rła s,'eł l'ą-, ű"' /eu)' "'o-'z'

fl[ Hľ.1',*-,
hofcct l.lrnrgcr

(pieczęć, czytelny podpis)
Lukan8lltĺrŕĺoľ*;I

TRUST
INVESTTvIENT
eaÍ estate & invest

T_ru:! ln::llľ9J't S A.

ul. Robotnicza 1.

25'óó2 Kielce

+48577 675ol5 i NlP: óó31B772t8
t'

ořńce@trustinvestment.p| l REGoľ.l:38124"ł959
I''t -

ľJww.iÍustĺnvestment.pl j t<Rs, oo0o747790

łJ
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KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH
UL. ŚW.LEoNARD A LĺE

NOTARIUSZ KAMILA DUDA
Repertoľĺum A nľ 13839/2022
Poślľiadc zam zgo ďno śó kopii z okazanym dokumentem.
Pobľano Ętułem taksy notaľĺalnej na podstawĺe $ 13 pkt 2 rozp. Mĺn. Spraw. w
sprawie maksymalnych stawek taksy notaľĺalnej z dnĺa 28,06.2004 ľ. /Dz.U. Nr
t48 poz, 1564 z pőźn. zm.l 29152 zł w ťym vAT 23o/o w lĺwocĺe 5152 zł.
Kĺelce. dnĺa 19 sľudnĺa 2022 roku.

s4





Z^ŁĄCZNIK NR 1l

Udokumentowanie odpowiedniej odległości od przystanku autobusowego

Gĺl glc zbożowa l l. Kietce do Domaszowsk8 / Polosko, 25'ool Ki€lco Presro 350 rn. 4 rlrr

I

l ń p.zez zboźowa ĺ oońôs?owsł.l

I

4 mhl
3!h nt

l]LJDoWA l]UDYNKtJ MlESZKAl.NEGo WlELORoDZINNEGo Z USł,UGAMI
I GARAZI]M PoDZ|EMNYM NA DZIAľ.CE Nĺ{ BwIDI''NCYJNY Ż3719 ot}t{ĘB 00l l

PRZY Ut'.7,BOŻOWE.| W Kll]LCACll.

5L



Udokumentowanie odpowiedniej odległości od szkoły podstawowej

(i,' <;l,- szkoleľoacl.wowenrl5lm'TodoÚslô(oaciuułlwKialcehdozbo&rll.(łelco

I
l ŕ t'tc' Lcalc.YńŚłn l t4 mln

I Donrasrwska l'l lń
I

if Pĺzoz Domaczmska 16 nlln
t2 lnl

ZAŁĄCZNIK NR 12

Pl4s7o! lkĄ |4nn|:

BUDOWA BtJDYNKU MIESZKALNEGO WIELOI{()DZINNtjco Z USł.UGAMI
I C}ARAZI'LM PDDZIEMNYM NA DZIAŁCLj NR EWIDENCY.INY 23719 oI]RĘB 00l 1

PRZY UI'' Z'BjŻOWB.I W KIELCACI'I.
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Prezydent
Miasta Kielce KOPIA

Kielce, 30.05,2022 r,

ERsĄ.4424.1.36.2022

TRUST INVESTMENT S.A.
Ul. Robotnicza I
25-662 Kielce

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 20.05.2022 zaświadczam, że zgodnie zart.17 ust.2 pkt 3
ustawy z dnia 5 lipca 2018r' o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, w
pobliżu od mĺejsca planowanej przez Państwa inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowíe
budynku mieszkaĺnego wielorodzinnego z usługami ígarażem podziemnym na terenie dzĺałki o nr ewĺd.
237 /9 obręb }olt przy ulĺcy Zbożowej znajdują się :

L przedszkole samorządowe, które ma możliwość przyjęcia nowych uczniów z planowanej liczby
mĺeszkańców inwestycji mieszkaniowej tj: Przedszkole Samorządowe nr 33 ul. Romualda 6,
Przedszkole Samorządowe nr 30 ul. Wielkopolska 15 .

2' szkoła podstawowa, która ma możliwość przyjęcĺa nowych uczniów z planowanej liczby
mieszkańców inwestycjĺ mĺeszkaníowej; Szkoła Podstawowa nr ]. ul. Staffa 7 oraz Szkoła
Podstawowa nr 15 ul. Leszczyńska 8 w Kie|cach.

PREZĺDENTA fiĺl#l]A

E>**s.-.AVf
ZASTĘPCA PRI'żTDENTA

s1'im':i#äffi





KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH
UL. ŚW.LEoNARDA l/E

NOTARIUSZ KAMILA DUDA
Repertorium A nr'13831 12022
Poświadczam zgodność kopĺi z okazanym dokumentem.
Pobrano tytułem taksy notarialnej na podstawie $ 13 pkt 2 rozp. Min. Spľaw. w
spľawie maksymalnych stawek taksy notaľialnej z dnĺa 28.06.2004 ľ. /Dz.U. Nľ
l48 poz. 1564 z pőźn. zm.l 2,46 zł w tym vAT 23oÁ w kwocie 0,46 zł.
Kielce. dnia 19 sľudnia 2022 roku.
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N€-43/t

TRUST INVESTMENT S.A.
UL. ROBOTNICZA 7,25.662 KIELCE
PELNOMocNlK : AGN|ESZKA KMlEĆ
TEL:574-804-t4A

PREZYDENT M IASTA KIELCE

Zwracam síę uprzejmą prośbą o wydanie zaświadczenie zgodnie z art. 17 ust.2 pkt3
ustawy z dnia 5 lipca 201Br o ułatwĺeniach W przygotowaniu ĺ realĺzacji inwestycji
mieszkanÍowych czy W pobliżu planowej inwestycjĺ mieszkanĺowej polegającej na budowiä
budvnku mieszkalneso wielororlzinnpon z lt<łlloarni i o,'rzłam nnrl-io*^.,ň hĄ ł^P^ń;^ l-i^ll-:na terenie dzi
o nr ewid. 23719 obreb 0011 przv ulicy Zbożowej znajdują się:

1. Szkoła Podstawowa, w odległości maksymalnej 1500m od planowanej inwestycji, która
ma możlĺwość przyjęcia nowych uczniów w lĺczbie nie mnĺejsz ej niż7%planowanej liczby
mieszkańców inwestycji mieszkaniowej

2. Przedszkole samorządowe, W odległości maksymalnej 150Om od planowanej
inwestycjí, które ma możliwość przyjęcĺa nowych uczniów w lĺczbie nie mniejsz ej niż'7%
planowanej liczby mieszkańców

Proszę o wskazanie lokalizacji powyższych instytucji.

Zgodnie zzasadą, że planowaną liczbę mieszkańców ustala się jako iloraz powierzchni
użytkowej mieszkań i wskaŹnika Wynoszącego 28 ffi2 , W przypadku omawianej inwestycji
planowana ilość mieszkańców ) B500m2 / 28m2 = 303,57 - 3o4 mieszkańców.

7% z 304 mieszkańc ów - 22 ucznĺów.

Wyjaśnienie: dnia 22.03.2022r dostaliśmy odpowiedź na powyższe zapytanĺe z Wydziału
Edukacji, Kultury l Sportu, znak pisma EKs-l.4424.1.3ó,2022.
Dnĺa 1ó.05,2022r otrzyma!ĺśmy wezwanie do usunięcÍa braków formalnych we wniosku
o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej znak UA-;.ó7O.1.7.2022 gdzie w pkt. 10
wskazone jest, że załączone ptsmo nie jest sY1nowane przez Prezydenta Miąsta Kielce i nie
spełnia standardów ustawy - stqd ponowne zapytanie w tej samej sprawie.

^/) ) / )
},(.łĹł.ť'(. (':.:ĺ',,)ĺ.źi.?:lkě
Pełnomocnĺk - Aeni{sika Kmieć

TRUST
INVESTMENT
Ígal gstalo & lnvgst

Trust lnvestment S.A.

Ul. Robotniczá 1

25-óó2 Klelce

s6



ZAŁĄCZNIK NR 14

Wykazanie dostępu do utządzonych teľenów wypoczynku oľaz ľekľeacji i spoľtu Paľk inr.
Adolfa Dygasińskiego.

G<) gle zbożow8 l t' 2$oo'| Kielce do Park lm' Adolío oygagińoklego P(]s/o l'.lknI lĺlĺltn

BUDoWA BUDYNKU MlBSZKALN['Go WIELoRoDZlNNtjco Z USŁUGAMl
l GARAZI]M PoDZIEMNYM NA DZlAł,Ct] NR EWIDENCYJNY 237lg oBRĘB 00l l

PRZY UI'. 7,BoŻ,owt].l W Kll1l.cAcll.

5+



ZAł'ĄCZNIK NR 15

-l4ęl!yl!!ger {9 Ľqryl'kag!_{gĘľ9ľ!. ze4e8443-8fdd_4d8c-b8ff_29efb5ff5a2b
jr9Ľ!Ľ]Ľ"j::-ľľ1ledokumentu:EUKu!I4.5l288l2o22
Dokument samodzielnie Wydrukowany' Wydany W trybie art, 364 ust' 4 ustawy z dnia 6lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hĺpotece, posiadający moc
dokumentu wydawanego prŻeŻ sąd bez zaopatryWania go W pieczęć urzędową i podpis upoważnionego pracownika.

MlNlsTERsTWo sPRAWEDLlWoŚcl

cENTRALA CENTRALNEJ lNFoRMACJl KslĄG WECZYSTYCH

uI, WARSZAWSKA 44

25-312 KIELCE

oDPls zwYKŁY KslĘGl WlEczYsTEJ
stan na dzier\ 2022-05-04 godz. 1O:52t27

Numer księgi Kt1L100096796/2

Lp, 1

Numer działki

ldentyŕikator dzialki

obręb ewidencyjny (numer, nazwa)

Polożenie (numer porządkowy / Województwo, powial,
gmina, niejscowoŚć)

sposÓb koÍzystania

Pĺzylączenie (numor księgi Wieczystej, z któraj odłączol\o działkę,
obszar)

sĄD REJoNoWY W KlELcAcH

KIELCE

KIl L

Vl WYDzlAŁ KslĄG WlEcZYsTYcH

GRUNT oDDANY W UŻYTKoWAN|E WlECZYSTE l BUDYNEK sTANoWĄcY
oDRĘBNĄ NlERUcHoMoŚĆ

DzlAŁ l-o _ ozNAczENlE NlERucHoMoŚcl

__*-._ _IL_--
Działki ewidencyjne

266101_1 .0O11 .237 l9

266101_1.001 í' M. KlELCE

NazWä sądu

siedziba sądu

Kod wydziału

Numer i nazwa wydziału

Typ księgi

ŚWĘToKRZYSKlE, M' KlELcE, KlELoE M', KlELCE

zBoŻow^ 11

BA - TERENY PRzEMYsŁoWE

Kl1L / 0006670í l 1, 4987,oo M2

obszar całej nieruchomości ]_:,ĺ-l'*

odpis Żwykły księoi wieczystoi' slall lla d?iań 2022'tJ5'0Ą godz' 1o'52'2'/ ' nl kŚięga t(l 1 l /00o9o79ô/2
A(jres do V/eryíikacji ' hlll)s;//cl(W'l11s.0ov'Dl/cUkw/ooollla/woryfikacja

stÍona í /4

58



Sygnatura wnlosku o wydanie dokurnentu: EUKWl4.5128812022

Budynki

tL' t *-T
L_l
I 
Poľozenie (numer porządkowy / Wojewódzlwo, powiat,

I gmina, miejscowość)
f----
I Nazwa ulicy
t-------.
I Powierzchnia użytkowa budynkut--.--"-
I Przeznaczenie budynkut__-_____
l odÍębnoŚr @udynek stanowi odrębną nioruchomość)

I 
Przyłączenie _ numer księgl wieczystei, z której

ĽdĘ=::: ľ1Ľn"k -- -- _--

ŚWĘToKRZYsKlE, M. KłELCE, KlELCE M', KlELCE

ZBOZOWA
'l 208.00 M2

BUDYNEK MIESZKALNY

KllL/00066701/1

DzlAŁ l_sP - sPls PRAW zWlĄzANYcH z WŁAsNosclĄ

Prawo użytkowania wieczystego

2089-1 2-05

DZ|AŁKA GRUNTU oDDANA WWEcZYsTE UZYTKoWANlE NA
99 tAT, ZABUDOWANA BUDYNKIEM BIUROWO-
MAGAZYNoWo"Ml EsZKALNYM STANoWĄcYM oDRĘBNĄ
NlERUcHoMoŚĆ

ĐzlĄŁ Il - WŁAsNosc

Właściciele

Lista Wskazań udziałów w prawie (numer udzialu W

praw ie/ W iel kość u dz i alu/rodz aj W spól n oścĺ)

Państwa (NazWa, siedziba)

instytucii oRGAN REPREzENTUJĄCY sKARB PAŃSTWA

Użytkownicy wieczyści

'l::fu"ló:: l

I'l
odpis Zwykly księoi lvieczysbj, slan ia dz^ícl\ 2o22-05'oĄ god?- 10 52:2 l '' nr ksiqgi l(l 1 l''/00096796/2

^dros 
do woÍyílkäcji lĺl|)s]//ekw'ns'(Jov pl/ellkw/oooll)a/welyĺikácjä

ldcntyÍikôtor (lo wcryĺakacji dok(llnonĺ(. '/eĄaBĄĄ3-I3ldll-4dÍ\().bĹtíĺ_20eÍb5Íí5a2b

Slrona 2 /4

ib



sygnatuľa wnlosku o wydanlo dokumentu: EUKW4.6128812022

DzlAŁ |ll - PRAWA, RoszczENIA l oGRANlczENlA

L- BRAK WPlsÓW
"l

DzlAŁ IV _ H|PoTEKA

Lp.1

Numer hipoteki (roszczenĺa)

Rodzaj hipoteki (roszczenia)

suma (sĺownie), Waluta

Wierzytelność istosunek pravýny (numeŕ wienýelności /
W iarz yte ln ość, stosu nek praw ny)

WierŻyciel hipotoczny

osoba fizyczna (lmię pie\vsze imię drugie nazwisko,
imię ojca, imię matki, PESEL)

HIPOTEKA UMOWNA

2400000'00 (DWA MlLloNY CZTERYSTA TYslĘcY) zŁ
_ 

ł 

_--T 
xwi;iÁFółcz K] WRAz z o Ds ETKAM tl łosžiAM ĺ

I 
wvrulxnl4cvltłl Z UMoWY PoŻYczKl, UMoWA

l PożYcZKl DN|A 26.05'2021 RoKU, REP. A NR

__)v11tn11

MAclEJ sTANlsŁAW MAc, MlcHAŁ' MARIA' 56033'1o3519

DoKUMENTY BĘDĄCE PoDSTAWĄ WPlsU / DANE o WNlosKU

WYRYS z MAPY EWDENCYJNEJ' URZĄD MlEJsKl, KIELCE; 259, Kl.lL/oo0667o.1/1
(podstawa oznaczenia, lazwa organu, siedziba organu; polożenie dokumentu - numer karty ak!, potożenie dokumentu - numer księgi
wieczystej)

Dz' KW./KI1L/00006ô30/04/001' 2004_06-03 'ĺ3]05:00, 2004-09-02-13.10.25.Ą28223, NlE, 1-6
(rrdzaj i numer dziennika, chwila wplwu, chwila Wpisu, czy z urzędu, polożenie wniosku - numer kafty akt)

UMoWA SPRZEDAżY, 2483t1gg8,1998-04-29' ANNA BŁESZYŃSKA, KlELCĘ; 255-256, Kl'ĺL/o0o667o.1/1
(lytul aRtu' numer rep A, data spolządzonia, notariusz * imię/imiona i nazwisko/nazwiska, siedziba; polożenie dokumentu - numer kańy ailt,
polożenie doąulnentu - numer księgi wieczystej)

Dz, KW,/KI1L/00006630/04/001 , 2004_06-03 13:05:00, 2oo4-os-o2-13'1o.25'Ą28223, NlE, 1-6
(odzaj i numer dziennika, chwila wplwu, chwila Wpisu, czy z urzędu, polożenio wniosku _ ,1umer karty akt)

oRzEczENlE, sw'lv'2I29I57,1966_03-23, PREZYD|UM WoJEWlDzKlEJ RADY NARoDoWEJ WKlELcAcH URZĄD SPRAW
WEWNĘTRZNYCH' KlELCE; 238-242, Kl 1 L/0o0667o1/1
(przadmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu, siedziba oľganu; polożenie (|okumentu - numer karty akt,
polożenie dokumentu - nuner księgi Wieczystej)

DZ' KW./KI1L/00006630/04/001, 2004-06-03 13:o5:oo, 2oo4-o9-o2-13'1o'25'428223, NĺE, 1-6
(rodzaj i numer dziennika, chwila wplywu, chwila Wpisu, czy z urzędu, polożer\ie Wniosku - numer kańy akt)

ORzEczENlE, sw.lv.2l29l57,1966-03-23, PREZYDIUM WOJEWIDZKTEJ RADY NARoDOWEJ, KtEl-CE; 1|B, tooo}os2łt
(przedmiot decyzji' numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu, siedziba organu; poloŻenie dokumenlu - numer kańy akt,
poloŻenie dokumentu - numel księgi wieczystej)

DZ. KW./K|1L/00000630/04/00't, 2004-06-03 13:05:OO, 2004-09-02-13.10.25.428223, NlE, 1-6
(rodzaj i nulner dziel1nika, chwila wplywu, chwila wpisu, czy z urzędu, położenie wniosku _ numer kafty akt)

DECYZJA o zMlANlE sPosoBU UŻYTKowANlA BUDYNKU, 1998-'ío_08' PREZYDENT MĺASTA K|ELc, KĺELCE; 34-35
(podstawa oznaczenia, data sporządzel1ia, nazwa organu, siedziba organu; połoŻenie do\umentu - numer kaily akt)

DZ. KW./KI1L/00006630/04/001, 2004-06-03 1g:0S:OO, 2oO4-os-OZ-i3.10.25.428223, NtE, 1-6
(rodzaĺ i numer dziennika, chwila Wplwu, chwila wpisu, czy z urzędu, połoienie wniosku * numer kańy akt)

UMoWA SPRZEDAżY, 4o2O t2o21, 2021 -o4-2 1, KAM|LA DU DA, Kl ELCE; 31 2-3 1 6
(tytuł aktu, numer rep A, data sporządzenia, notariusz - imię/imiona i nazwisko/nazwiska, siedziba: potożenie dokumentu - numer kal\y akt)

Dz' KW'/KI1L/00o11766121loo1,20?-1-0Ą-21 15:30:00,2021-08.'23-12'17'21.243095, NĺE' 307-309
(rodzaj i nurner dzient1ika, chwila wplywu, chwila wpisu, czy z urzędu' polożenie Wniosku - numer karty akt)

wvpls ňzueslnl GRÚŇiôW 

'ó>:i-i)i 

o6,PRĚżVDÉŃi MlĄšin xlel óĚ, ruelóÉ; íz -'
(podstawa oznaczenia, data sporządzenia, tlazwa organu, siedziba oľganu; polożenie dokumentu - nuner karty akt)

DZ. KW./KI1L/00o271Ą7l21lo01,2021-o8-2o 14:53.00, 2o21-oB"23-13.12.o4'4go71Ą, TAK' 328

odpisZwyklyksięgiwicczystej.stal]l]ad2ieň2022-\,'i-OĄgodz' 1o:5?':2/|ltrksięgll(l']ĺ-/ooog(j79ô/2
Adĺcs do weÍyíikaoli : hltps;//ekvJ'lns.ooV'Dl/oukw/ogollla/welyĺĺkäcja
l denlyĺlka(oĹ do vr'eryíĺkacji dokt|D]cl]kl; 7()4 aB4 4 3_t}kJd.4 dBo.bBÍĹ2 9eĺbĺiĺíĺiá2l)

(,o
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Sygnatura wnlosku o wydanle dokumentu: EVRW 14.5128812022

(roc1zaj i numer dziennika, chwila wptwu, 9!y!!9,Á/E!1u,9!yLt!!!9!!!.!9!919!]!o_lN!]!99B!: t1!tŤt9!!4rty 3!! l

UMoWA poŻÝcżŕi óswńóczrrule o PoDDANIU slĘ EGzEKUcJl oRAz AKT UsTANoWNlA HlPoTEKl, snlnox, zon {5-'đ 
-_|

KAMILA DUDA, KIELCE; 345-3s0 I

(tytut ałtu, numer rep A, data spoządzenia, notariusz - imię/imiona i nazwĺsko/nazwiska, siedziba; polożenie dokumentu - numer kańy akt) 
|

I

DŻ. KW./K|1L/00o1643ol21loo1' 2o21-os-26 16l.27:00, 2021-11-15-15.24.16.72ô578, NlE, 341-342 
l

t:ľ1:ĽĽ:d',lľ!!1!ľ!!y|y-y::!:!1',ľ:!L1!:_!::!y:Ľ!:a::!:::::"ki:Ľ!y!"n!:K)* - - -]

Legenda:

í. Prezentowana treść kslęgi wieczystej zawiera tylko dane aktualne (niewykreŚlone).

2' Prezentowana treŚć księgi Wieczystej nie zawieľa danych o zalożeniu księgi wieczysĘ oraz o podstawie zmiany księgi wieczysĺej'

3. W przypadku, gdy W tÍeści WpisóW w księdze znaiduje się odwołanie do numeracji rubryk, podrubryk pll czy podpÓl, dla rozumienia lych
wpisów należy korzystal z odpĺsu zupełnego.

Pouczenie o weryÍikacji dokumentu:

1. AutentycznoŚl dokumentu oľaz aktualnośr danych w nim zawartych można sprawdzić przepĺowadzając jego weryÍikację. Weryfikacja
stanowi procedurę umożlĺwiającą potwierdzenie' że dokument jej poddany pochodzi z Cenkalnej lnformacji Ksiąg \iVieczystych.

2. WażnoŚć niniojszego dokumentu nie jest zależna od przeprowadzenia procedury weryfikacji'

3. Weryíikacja samodzĺelnie Wydrukowanego dokumentu jest możliwa za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem:
https://ekw. ms. gov.pl/eukw/ogolna/weryÍikacja.

4' Weryfikacja samodzielnie wydrukowanego dokumentu jest możliwa w ciągu 24 miesięcy od chwili zlożenia wniosku W trybie art. 36a ust. 4
ustawy,

5. Weryílkacja samodzielnie wydrukowanego dokumentu jest bezpłatna i nie wymaga uwierzytelnienia się w systemie teleinformatycznym.

6. Po wejścłu na stronę, o któroj mowa w pkt. 3' weryÍikujący wprowadza niepowtarzalny identyÍ'ikatoŕ Wydruku (identyÍikator do weryfikacji
dokumentu), znajdujący się w nagłówku pielltvszej strony oŕaz stopce dokumentu (w dolnej częŚci każdej stfony dokumentu).

7. MĄnikiem weryfikacji jest pochodząca z systelnu teleinfofmatycznego informäcjä o tym, że dokulnent o podanyln identyfikatorze:

a. został Wydany przez Centralną lnformację Ksiąg Vlłeczystych w trybie art. 364 ust' 4 ustawy, o dacie jego wydania i o
jego treści;

albo

b' nie został wydany przez Centralną lnformację W trybie alt' 36a ust. 4 ustawy;

albo

c. został Wydany przez Centralną lnformację w trybie ań' 364 ust' 4 ustawy, ale od daty jego wydania upłynęly ponad 2Ą
miesiące.

odpis Zwykly ksiQoi wloczysloj' slal] l1a dzĺoń 2022"05_04 god|. 1o:5?.:27 | nr kŚĺę0l Kl 1 ĺ./00096796/2,

Adros do w(:ryĺikacji' hllDĺi://ekw.n)s'qov.pl/eukw/Úolna/Weíyíikáciŕ)

l(lontyĺĺkalor do wcl}Íĺkacji dokl/lr1cnĺ(i: 7ęĄa\ĄĄ3'Bkl+4dÍ]C'b8Íí-?-!łall'5í15az-l)
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ZAŁĄCZNIK NR t6

Wypelnienie postanowień lokalnych standaľdów uľbanisĘcznych:

Zgodnie zuchwaŁą nľ LVII/I12812022 Rady Miasta Kielce w spľawie w
spľawie okľeślenia lokalnyclr standaľdów uľbanistycznych na teľenie miasta Kielce
(Dziennik Uzędowy Województwa Świętokľzyskiego z dnia28.02.2022 r. poz. 832).

$ 1.1. W celu okľeślęnia wymagań w zakresie wysokości budylrków objętych
inwestycją mieszkaniową wprowadza się podział miasta na stľefy, okľeślony w
załącznikaclr nr l i nľ 2 do niniejszej uchwały.
2. Położone w stľefie N budynki objęte inwestycją lrrieszkaniową nie mogą być
wyższe niŻ 7 kondvgľracj i nadziemtrych'
3. Położone w stľefie S budynki objęte inwestycją mieszkaniową nie nrogą byó
wyŻsze niż l 4 kondygrracji nadziernlrych.
4. PołoŻone w stľeÍie W budynki objęte inwestycją mieszkaniową nie nrogą byó
wyŻsze niz 21 kondygnacji nadziemnych.

Inwestycję lokalizuje się w stľefie W. Waľunek spełniony _ projekÚowane
budynki będą mialy do 9 kondygnacji nadzĺemnych.

5. Jeżeli w odległości nie większej niż 250 m od budynków objętyclr inwestycją
mieszkaniową zrrajdują się w istniejącej zabudowie, budynki mieszkalne o wysokoścí
przekraczającej liczbę kondygnacji, o której mowa w ust. 2-4, wőwczas maksynalrrą
wysokość budynków objętych inwestycją mieszkaniową wyznacza wysokośó
najwyższsgo budynku mi eszkal nego w i stlriej ącej zabud owie.

Nĺe doĘczy.

$ 2.1. w celu okľeślerria wymagan w zakľesie |iczby miejsc paľkingowych
níezbędnych dla obsługi inwestycji mieszkaniowej, wprowadza się podział miasta na
strefu, przedstawiony w zaŁącznikach nľ 3 i nľ 4 do niniejszej uchwały.

Inwcstycję lokalizuje sĺę w stľefie B.

2. okr'eśla się liczbę miejsc par'kingowych, niezbędnych do obsługi inwestycji
mieszkaniowej według poniŻszej tabeli :

Lp. Rodzaj ĺnwesĘcjĺ Wskaźnik ĺlości mĺejsc paľkĺngowycll
(mp) dla samocltodów osobowych

zlokalizowanvclr na teľenie inwcstvciů

Wskaźnik ĺloŚcĺ
miejsc

paľkĺngowych (mp)
dla ľoweľów

zlokalizowanych na
teľenic inwestvciĺ

stľefa A stľefa B

Budynki mieszkalne
wielorodzinne

Min. 0,5 tnp / lokal
lnieszkalnv

Min. 1,1 rnp / lokal
mieszkalnv

Min, 50% liczby rnp
dla samochodów

2
Budynki mieszkalne
iednoľodzinne

Min. 0,5 mp / lokal
mieszkalnv

Min. 2,0 mp i lokal
mieszkalnv ." *"-^*

J
Intre pľzeznaczonc lla
cĺziałalnośó lrandlową
lub usługową

Nie ok'eśla się
1-

Min. 1 rnp / 100 m2
p.u.*

Min.2 rnp/1001n2
p.u.*
i jednocześlrie nie
lł-til9l*!Ľ2-]:IŁ -

(L



*p.u. : powieľzchnia użýkowa

Warunek spełniony - inwestycję zaplanowano zgodnĺe zwlw paľametľami:
a) Miejsca paľkingowe dla samochodów osobowych:

_ dla części mĺeszkalnej pľzyjęto wskaźnik miejsc paľkĺngowych 1'1 mp /
lokal mieszkalny - dla częścĺ uslugowej lmp / l'00 m2 p.u. lokalĺ uslugowych
a) Mĺejsca paľkingowe dla ľowerów:

- dla częŚcĺ mĺeszkalnej pľzyjętĺl wskaźnik miejsc paľkingowych dla
ľoweľów min. 507o mĺcjsc dla samochodów dla lokali mĺeszkalnych

_ dla częścĺ uslugowej min.2 miejsca postojowe / 100 m2 powÍeľzchlli
użytkowej lokalĺ uslugowych

Koncepcja przewiduje zapewnienie wymaganej iloścĺ micjsc paľkingowych dla
samĺlchoĺlów osobowych oľaz ľowoľów, wykÄzano to w zalącznĺku nľ 3 do
wnĺosku.

3. W ľamach wymaganej liczby miejsc paľkingowych należy zapewnii miejsca
par'kingowe d|a pojazdőw zaopatľzonych w kaľtę paľkingową w ilości nie nrniejszej
niż:
_ 1 miejsce postojowe, jeżeliliczba stanowisk wynosi 6 đo 15,
- 2 miejsca postojowe, jeŻeliliczba stanowisk wynosi 16 do 40,
_ 3 miejsca postojowe, jeżeliticzba stanowisk wynosi 41 do 100,
- 4yr, jeŻe|i ogólna liczba wynosi więcej niż 100.

Warunek spelniony _ koncepcja przewĺduje zapewnienie wymaganych ilości
miejsc paľkingowych zaopatľzonych \ť kartę paľkĺngową, wykazano to w
załączníku nľ 3 do wnĺosku.

Dla 183 lokali mieszkalnychi7lokali usługowo-harrdlowych (każdy poniżej 100m2
PU) zaprojektowano:
- 1 83 miejsca postojow e w garaŻacl'l
_ 30 miejsc postojowych na teľenie
Łączna ilośó miej sc postoj ow ycll 21 3

W tyrn:
- 7 stanowisk postojowyclr dla części usługowej
- 202 stanowiska dla części mieszkalnej
- 4 stanowiska dla osób pľzebywających czasowo
Dla osób posiadających kar1ę paľkingową min. 40ń stanowisk z 213 miejsc
posĘowyclr
21 3 x4o/o:8,52; zapr ojekto wano 1 3 m i ej sc po stoj owych
w 2I3 miejscach parkingowych znajduje się 13 miejsc postojowyclr dla osób
posiadających kartę paľkingową (1 miejsce w garuŻu i 12 miejsc na teľeirie)

Liczba miejsc par*ilrgowyclr dla ľoweľów _ 101 đla mieszkań (wskaźlrik
min.50% miejsc dla sarnochodów spełniony) i 14 dla lokali usługowych (wskaŹnik 2
miejsca na kaŻdę 100rn2 powieľzchni użýkowej przy 7' lokalach usługowych) -
ogółenr 1 15 miejsc paľkirrgowych dla ľoweľów znajdujących się w garażu
podziernnym i na teľenie inwestycji

b3







Bank Spółdzielczy
w KielcachrBANK
Dyspozycja l Przelew zwykły

Bank Spółdzielczy w Kielcach
ul. Złota 9, 25-01 5 Kielce

lnformacje o dyspozycji

Strona: Winien (Nadawca) Strona: Ma (Odbiorca)

Rachunek: PL 93 84930004 0000 0063 3510 0001 Rachunek: 38 10500099 6450 9000 0000 0000

Bank: Bank Spółdzielczy Kielce Bank: lNG Bank ŚlŃski S.R.
ul.Złota 9 ul. Sokolska 34
25-015 Kielce 40-086 Katowice

Nadawca: TRUST |NVESTMENĺ spÓrxn AKCYJNA odbiorca: Uząd Miasta Kielce

Tytuł operacji: opłaIa za pełnomocnictwo z dnia 02.112022 r. - Jezy
Wójcik

Data operacji:
Status dyspozycji:

2022-11-02

Zrealizowana

Kwota w walucie rachunku:
Dyspozycję złożył:

17,00 PLN
RABAN PATRYCJA MAGDALENA,

Złożone podpisy

Data podpisu

2022-11-OZ 15:26:13 RABAN PATRYCJA MAGDALENA

Data wystawienia dokumentu: 2022-1 I -02

Powyższy dokument stanowi inÍormację o wydaniu dyspozycji Strona 1 z 1
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c rŚ-l l l. o ĺg r'Lt7 .2o2L Kielce, dn. 15j.2.202L r.

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. L pkt 1-, art. 83a ust' 1, art' 83c ust. 1, 3, 4, art. 83d ust' !, Ż, 4,
art. 84 ust. J., Ż,3, art.85 ust. L,2, art.86 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia ].6 kwietnĺa 2oo4 r. o ochronie
przyrody /Dz. U.2202L r., poz. LO98/, art. IO4,1O5 S 1 ustawy z dnia 1,4 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania admĺnistracyjnego lt. j. oz. U' z2021' r', poz.735/, Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów /Dz. U. z2017 r.,
poz, 1'3301, po rozpatrzeniu wniosku TRUST INVESTMENT S. A., ul. Robotnicza L,25-662 Kielce
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 237/g obręb 00L1, położonej
przy ul. Zbożowej w Kielcach,

ORZEKAM

L.Zezwalam TRUST lNVESTMENT s. A', ul. Robotnicza 1,25-662 Kielce na usunięcĺe drzew rosnących
na działce o nr ewid. 237 /9 obręb oo11, położonej przy ul. Zbożowej W Kĺelcach,

/i1
' .'ť.

z nalĺczeniem a z posadzeniem w zamian drzew

Numer
drzewa

wg
mapy

Nazwa gatunku
drzewa

obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm [cm] Nr działki, na
której rośnie

drzewo

t, wierzba iwa 28 / 30 I 4s / 44 / 40 I 22 I 41,/ 25 237 /9 obręb 00L1
2. modrzew

europejskĺ
101 Ż37 /9 obręb 0011

4. żywotnik zachodnĺ 42 237 /9 obręb 00L1
5. śwĺerk pospolity 106 237 /9 obręb 00L1
7, brzoza

brodawkowata
34 237 /9 obręb 001-L

8. brzoza
brodawkowata

46 237 /9 obręb 00LL

L3. jarząb pospolity 35 237 /9 obręb 00LL
L5. śliwa ,,Ałycza" 32 I 37 / 17 I 1.s I 28 / ss I 7s / 46 / 18 I 27 I 30 I 22 / 4 4 / 12 237 /9 obręb 001L
16. klon pospolity 33 237 /9 obręb 0011
17, klon jesionolistny 30 / 73 / 33 I 10 I ls I t3 / 30 / 2s / t3 237 /9 obręb 00LL
18. klon jesĺonolistny 27 / 23 / 2s / 2t/ 18 / 2s / 1.8 / 12 / 8 / e 237 /9 obręb 0011
l_9. klon jesionolistny 20/17 /7 /21./22/2s/20 237 /9 obręb 0011
20. klon pospolity 37 237 /9 obręb 00].L
zr. klon jesionolistny 4L/40/27/1,6 237 /9 obręb 00Li.
Ż2. klon jesĺonolistny 32/34 237 /9 obręb 001-1
23. klon jesionolistny 37 /38/30 237 /9 obręb 00L]-
24. klon jesionolistny 4s/30/28/43/4L 237 /9 obręb 0011
25. klon pospolity 29180 237 /9 obręb 0011
26. grab pospolity 47 237 /9 obręb 00L1
27. klon pospolity 39/31. 237 /9 obręb 0011
28. klon jesionolistny 30/3s/26 237 /9 obręb 00J.L
29. klon pospolity 30/4r 237 /9 obręb 00LL
30. lipa drobnolistna 46122/36/3s/30 237 /9 obręb 00L1-
31. kĺon pospolity s0/33/17 237 /9 obręb 00LL

(+



23719 obręb 0011

Wyznaczam termĺn usunĺęcia drzew: do 31 grudnia 2022 r.

W oparcĺu o art.83d ust.5 ustawy z dnia 1-6 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ,,jeżeli przyczynq

usunięcio drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycjiwymagajqcej uzyskania pozwolenia na rozbiorkę

lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewo lub krzewu może zostoć wykonane pod

warunkiem uzyskania pozwolenio no rozbiórkę lub pozwolenio no budowę, które kolĺdujttr z drzewami

lub krzewami, będqcymi przedmiotem zezwolenio"'
W związku z powyższym zezwolenie na wycinkę przedmiotowych drzew może zostać wydane, przed

uzyskaniem pozwolenia na budowę, ale pod warunkiem jego wykonania po otrzymaniu takiego
pozwolenia

L.t Naliczam opłatę za usunięcie drzew wymienionych w pkt 1ninĺejszej decyzji w kwocie:

61 2o5,5o zł /słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięć złotych 50/100 groszy/.

opłatę za wycięcie drzew należy przekazać na rachunek: Urząd Miasta - opłaty środowiskowe - lNG

Bank Śląski Nr 04 ]-050 1461 L000 oo240857 0964. Termin zapłaty: 14 dniod dnia, w którym decyzja

ustalająca wysokość opłaty stała się ostatecZna.

L.2 odraczam termin uiszczenia opłaty za usunięcie drzew nalĺczonej w pkt 1.1 niniejszej decyzji

W kwocie: 612o5,5o zł na okres trzech lat od dnia upływu terminu wskazanego

w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, tj. do dnia 31.12.2025 r' pod warunkiem
posadzenia w zamian drzew, o których jest mowa w punkcie 1.3 decyzji.

]..3 Uzależniam wydanie zezwolenĺa na usunĺęcie drzew z pkt 1decyzji od posadzenia w zamian

4s szt. drzew gatunku klon pospolity o minimalnym obwodzie pnĺa na wysokości

]-O0 cm Wynoszącym 14-16 cm na terenie działek o nr ewid:. 311'4 i 3/1"8 obręb 0015, w terminie

do 31 grudnia 2022 r.

1'.4 Po zrealizowaniu nasadzeń, o których mowa w pkt 1.3 należy przesłać do Wydziału Gospodarki

Komunalnej iśrodowiska Urzędu Miasta Kielce, informację o posadzeniu drzew Wraz ze szkicem ich

lokalizacji, w terminie L4 dni od ich wykonania. Jakość roślin oraz sposób realizacji nasadzeń musi być

zgodny ze standardami dot. zieleni obowiązującymĺ W mieście Standardy zakładania

i pielęgnacji zieleni, http;//www. um.kielce'pl/sta ndardv-zieleni).

2. Zezwalam
na działce
bez naliczenl

TRUST INVESTMENT S.

o nr ewid. 237 /9

A., ul. Robotnicza L, Ż5-662
obręb 00]- j-, położonej

r w zamian drzew:

Kielce na usunięcie drzew rosnących
przY ul. Zbożowej W Kielcach,

ez naliczenia opłat r z oosadzentem w amtan drzew:

Numer drzewa

wg mapy

Nazwa gatunku

drzewa

obwód pnia drzewa na

wysokości 130 cm [cml

Nr działki, na której

rośnie drzewo

134. Bez czarny 74 871'177 obręb 0024

Wyznaczam termin usunięcia drzewa: do 31 grudnia 2022 r.

z'1' Uzależniam wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z pkt 2 decyzji od posadzenia w zamian

1szt. drzewa gatunku klon pospolity o minimalnym obwodzie pnia na wysokości L00 cm Wynoszącym

]"4-].6 cm na terenie działek o nr ewid.: 3l1'4i3lL8 obręb 00].5, w terminie do 31grudnla2022r.

2.2 Po zrealizowaniu nasadzeń, o których mowa w pkt 2.1należy przesłać do Wydziału Gospodarki

Komunalnej iŚrodowiska Urzędu Miasta Kielce, informację o posadzeniu drzew Wraz Ze szkicem ich

lokalizacji, w terminie ].4 dni od ich wykonania' Jakość roślin oraz sposób realizacjĺ nasadzeń musi być

zgodny ze standardami dot' zieleni obowiązującymi w mieście Standardy zakładania

i pielęgnacji zieleni, http;//www.um. kielce.pl/sta nda rdv-zieleni).
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. Lbo W Kĺelcach:
Numer drzewa

wg mapy
Nazwa gatunku

drzewa
obwód pn|a drzewa na wysokości

130 cm [cm]

Nr działki, na

której rośnie

drzewo
3. grusza pospolita I28 237 /9 obręb 0011
6. wiśnia domowa s7 /5e 237 /9 obręb 0011
12. orzech włoski 47 237 /9 obręb 001L
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3, Umarzam postępowanie administracyjne w części dotyczącej wydania zezwolenĺa na usunięcie niżej
wymienionych drzew rosnących na dzĺałce o nr ewid. 23719 obręb oo1]., położonej przY
ul

4. Umarzam postępowanie admĺnĺstracyjne w częścĺ dotyczącej wydania zezwolenia na usunięcie niżej
wymĺenionych krzewów, rosnących na działce o nr ewid.237/9 obręb oo].]., położonej przy

UZASADNIENIE

TRUST lNVESTMENT s. A., ul. Robotnicza L,25-662 Kielce złożył do Wydzĺału Gospodarki Komunalnej
i Środowiska wnĺosek o wydanie zezwo!enia na usunięcĺe drzew rosnących na działce
o nr ewid' 237/9 obręb 0011, położonej przy ul. Zbożowej w Kielcach. Wnioskodawca uzasadnił swój
wnĺosek kolizją z projektowanym budynkiem mieszkalno-usługowym. Do wniosku dołączono niżej
wym ĺenione załączn iki:
- mapę określającą usytuowanie drzew do usunięcia w odniesieniu do granic nieruchomości
i obiektów budowlanych istniejących na tej nieruchomoścĺ,
- mapę z naniesionym projektowanym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z usługami
igarażem podziemnym,
- oświadczenie o posĺadanym tytule praWnym władania nieruchomością,
- pełnomocnictwo dla Pana Łukasza Broczkowskĺego do reprezentowania TRUST lNVESTMENT s' A.
wraz z opłatą skarbową za udzielone pełnomocnictwo.
Pismem z dnia L9,08.Ż027 r. organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku
o wydanie zezwolenĺa na usunięcie przedmiotowych drzew' W dniach 31.08.202L r. uzupełnĺono
wniosek o brakujące informacje oraz niżej wymienĺone dokumenty:
- mapę projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym
wraz z naniesionymĺ drzewamĺ do usunięcĺa,
- ko nce pcję a rch ite ktoniczną projektowa nego budyn ku,
- informację dotyczącą planowanych nasadzeń zastępczych.
Ponadto w dniu 2L,L0'202I r. wnioskodawca dostarczył do tut. organu projekt zagospodarowania
terenu, określający usytuowanie przedmiotowych drzew do usunĺęcia w odniesieniu do granic
nieruchomości i obĺektów budowlanych istnĺejących i projektowanych (planowanych) na tej
nieruchomoścĺ.
Przedłożony wnĺosek po uzupełnieniach był kompletny i spełniał wymogi art' 83b ust. ]. ustawy z dnia
L6 kwietnĺa 2004 r. o ochronie przyrody'
Art' 83 ust. ]. ĺ art' 83a ust. ]. ustawy o ochronie przyrody stanoWią/ ĺż usunięcie drzewa lub krzewu
z terenu nieruchomości może nastąpić na wniosek posiadacza nieruchomości, po uzyskanĺu zezwolenia
wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, a W przypadku gdy zezwolenie dotyczy

r3

ul.Z w Kielcach:

Nazwa gatunku krzewu Powierzchnia pokryta

krzewami[mzl
Nr dziafki, na której

rośnie krzew

'i74. skupina krzewów (leszczyna,

śliwa,,Ałycza")
78,7 237 /9 obręb 0011



usunĺęcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków _ wojewódzkiego

konserwatora zabytków. W przedmiotowejsprawie organem właściwym jest Prezydent Miasta Kielce.

W dniu 75.1'1''2021' r. przeprowadzono oględziny drzew rosnących na działce o nr ewid. 237/9 obręb
gOi-1, połozonych przy ul. Zbozowej ].]- w Kĺelcach. Podczas oględzin określono stan zdrowotny drzew
i krzewów, pomierzono obwody drzew oraz powierzchnię krzewów, wykonano dokumentację
fotograficzną, szkic terenu ĺsporządzono protokół, opis stanu zdrowotnego drzew ikrzewów,
pomierzone obwody drzew ipowierzchnię krzewów oraz stan faktyczny na gruncie przedstawiono

w załączniku nr ]- do protokołu' Pani Agnieszka Kmieć - pełnomocnik TRUST lNVESTMENT s. A.

sprostował obwody drzew i powierzchnię krzewów podane we wniosku na stwierdzone podczas

oględzin' Drzewa ikrzewy są usuwane w związku z kolizją z projektowanym budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym z usługami i garażem podziemnym. Teren planowanej inwestycjĺ jest

zagospodarowany/ ogrodzony. Na terenie nieruchomościznajdują się budynki magaZynowe ibiurowe
przeznaczone do rozbĺórki. lnwestor planuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z usługami i garażem podziemnym na terenie obejmującym dzĺałkę o nr ewid. 237/9 obręb 00LL,
położoną przy ul. Zbożowej w Kielcach wrazz towarzyszącą infrastrukturą. Wnioskodawca na dzień

wydania zezwolenia na usunięcie drzew nie posiada decyzji Prezydenta Miasta Kielce zatwierdzającej
projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę.

W czasie oględzin, wĺzualnie nie stwierdzono występowania gatunków chronionycfi
w obrębie drzew, w tym na pniu, w koronie oraz W obrębie systemu korzeniowego w zasięgu koroqy

drzew (art. 83 c ust. 1 ustawy o ochronie przyrody),

Po wnikliwej analizie materĺału dowodowego, stanu zdrowotnego drzew, ich lokalizacji

w stosunku do planowanej infrastruktury, warunków panujących na działce oraz charakteru

izakresu planowanych prac, tut. organ przychyla się do wniosku strony ĺzezwala na usunięcie drzew.

Przeprowadzone postępowanie administracyjne pozwoliło ustalić, że drzewa kwalifikują się do

usunięcia, z uwagi na fakt, iŻ kolĺdują one z planowaną budową budynku mieszkalnego

wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym' Ze względu na zakres planowanych prac

budowianych (infrastruktura podzietnna, wykopy zieĺnne, układ konlunikacyjny, gaľaż podziemny,

drogĺwewnętrzne, pakingi) iich lokałĺzację nie ma możliwościzaadaptowania przedmiotowych drzew

W nowym układzie urbanistycznym. Stan drzew nie daje możliwości ich przesadzenia, a charakter

irozmiar planowanych prac nie pozwala na zaadaptowanie ĺch na gruncie. W zaistniałej sytuacji brak
jest rozwiązań alternatywnych.
Zgodnie zart'7 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który brzmi ,,W toku postępowonia orgony

adminĺstracji publicznej stojq no stroży proworzqdności, z urzędu lub na wniosek Sťron podejmujq

wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjośnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia

sprawy| majqc na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli" organ bierze pod uwagę

słuszność wyważenia interesu Strony i zezwala na usunięcie drzew wymienionych

w pkt 1 niniejszej decyzji, w celu realĺzacji działań ĺnwestycyjnych określonych, przez Stronę

w przedmiotowym wnĺosku.
Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za
usunięcie drzew lub krzewów, które na podstawie art. 84 ust' 2 nalicza i pobiera organ właściwy do

wydania zezwolenia. W związku z powyższym za usunięcie drzew wyszczególnionych w pkt 1niniejszej

decyzji naliczono opłatę na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia ].6 kwietnia Ż004 r. o ochronie
przyrody i odroczono na okres 3 lat od dnia upływu termĺnu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie

nasadzeń zastępczych, ponieważ drzewa te nie spełniają przesłanek określonych w art' 86 ww. ustawy,

kwalifikujących je do nienalĺczenia opłaty. Natomiast nie naliczono opłaty za usunięcie drzewa

wymienionego w pkt 2 niniejszej decyzji, ponieważ spełnia ono warunki art. B6 ust' J_ pkt 1-0 ustawy

o ochronie przyrody, który stanowi, iż ,,nĺe nalicza sĺę opłat za usunięcĺe drzew lub krzewów, które

obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie,zprzyczYn nĺezależnych od posiadacza nieruchomości."

opłatę naliczono zgodnie z art. 85 ust. ]. ustawy o ochronĺe przyrody na podstawie obwodów pni

mĺerzonych na wysokości 13O cm i stawki opłat zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska

z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stawek opłat za usunĺęcie drzew i krzewów.

Ip



Poniżej przedstawĺono sposób wylĺczenia opłaty za usunięcĺe drzew z punktu ]. nin zej decyz
Numer
drzewa
wg

szkicu

Nazwa gatunku

drzewa
obwód pnia

drzewa na

wysokości 130

cm[cml

obwód
obliczony na

podstawie

art.85 ust. 2
pkt I ustawy

o ochronie
przyrody*

Stawka w
złotych za 1

cm obwodu
pnia

mierzonego

na

wysokości
130 cm **

(b)

opłataIzł|
(a*b)

1. wĺerzba iwa 28/30/4s/44/
40/22/41./2s

160 15 Ż 400,00

2. modrzew

europejskĺ
101 30 3 030,00

\4. żywotnik zachodni 42 170 7 1,40,00

5. świerk pospolity 106 30 3 1g0,00
J. brzoza

brodawkowata
34 25 850,00

8. brzoza
brodawkowata

46 Ż5 l_ 150,00

13. jarząb pospolĺty 35 55 L 925,00
15. ślĺwa ,,Ałycza" 32/37 /L7lrs/28

/sslts/4611.812
7 /30/22144/

72

230,5 70 16 135,00

16. klon pospolity 33 25 82s,00
L7, klon jesionolistny 3011.3133110/Is

l13/3o/2sl13
109,5 12 L 314,00

18. klon jesionolĺstny 27 /23/Ż9l2I/18
/2e11.8/12/8le

82,5 12 990,00

19, klon jesionolistny 20/77 /7 /21.122/

25/Żo

78,5 25 1962,50

20. klon pospolĺty 37 25 925,00
21,. klon jesĺonolĺstny 41./40/271L6 82,5 T2 990,00
22. klon jesĺonolistny 32/34 50 25 L 250,00
23. klon jesionolistny 37/38/30 7r,5 1,2 858,00
24. klon jesionolistny 45130/28/43/

4L
11,6 15 'J,7 40,00

25. klon pospolity 2e/80 94,5 25 2 362,50
26. grab pospolity 47 55 2 585,00
27. klon pospolity 39/3t 54,5 25 1,362,50
28. klon jesionolistny 30/3s/26 63 T2 756,00
29. klon pospolity 30/41 56 25 1400,00
30. lipa drobnolĺstna 46/22/36/3sl r07,5 30 3 Ż25,00

+Ą



30

31.. klon pospolity so/33h7 75 25 1 875,00

32, klon pospolity 1.8/30 39 Ż5 975,00

SUMA: 61205,50

Słownĺe: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięć złotych 50/100 groszy/.

*- zgodnie z art.85 uSt 2. pkt 1 ustawy o ochronie przyrody - jeżeli drzewo na wysokości ].30 cm posiada kilka pni

za obwód pnia przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowę obwodów pozostałych
pni
*- zgodnĺe z rozporządzeniem Ministra Środowĺska z dnia 3 lipca 2oI7 r' w sprawie stawek opłat za usunięcie
drzew i krzewów.

W toku postępowania ustalono, iż uzasadnione jest uzależnienie wydania zezwolenia od wykonania
nasadzeń Zastępczych ze względu na konieczność zachowania ciągłościzadrzewień iich różnorodności
gatunkowej w miejsce uzgodnione z Wnioskodawcą. Ze względu na słabe warunki siedliskowe na

terenie działki wnioskodawcy do nasadZeń Zastępczych (teren przemysłowy), wnioskodawca ..'..":''']

zaproponował zmianę miejsca nasadzeń. Tut, organ uzależnia wydanie zezwolenia na usunięciei',',..
przedmiotowych drzew od posadzenia W zamian innych drzew na terenie działę'k ,''.'L,, 

,

o nr ewid,: 3/1'4i3l1'8 obręb 0015'
W toku prowadzonego postępowania administracyjnego ĺ w trakcie przeprowadzonej wizji terenowej
stwierdzono,iż na usunięcie drzew wyszczególnionych w pkt 2 niniejszej decyzji nie jest Wymagane

uzyskanie zezwolenia (art.83 f ust l- pkt 5 ustawy o ochronie przyrody). Przedmiotowe drzewa nie
podlegają procedurze uzyskiwania pozwolenia na ich wycięcie. W myśl art.83f ust. ]_ ustawy
z dnia ]"6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U, z 2o2I r., poz. 1-098) przepisów art' 83

ust. L pkt 5 nie stosuje się do: ,,drzew lub krzewów owocowych, z wyłqczeniem rosnqcych na terenĺe
nĺeruchomości lub jej części wpisanej do rejestru z'abytkow lub no terenach zieleni'" W związku z tym
postępowanie administracyjne w tej części zostało umorzone.
Ponadto organ po przeprowadzonej wizji w terenie umorzył z urzędu postępowanie administracyjne w

części dotyczącej wydania zezwolenia na usunięcie krzewów wyszczególnionych
w pkt 3 niniejszej decyzji. Wtoku prowadzonego postępowania administracyjnego iw trakcie
przeprowadzonej wizji terenowej stwierdzono , iż na usunięcie krzewów wyszczególnionych w pkt 3

niniejszej decyzji nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia (art.83 f ust l" pkt 3 ustawy o ochronie
przyrody). Przedmiotowe krzewy nie podlegają procedurze uzyskiwania pozwolenia na ich wycĺęcie.
Krzewy określone w pkt 3 ninĺejszej decyzji mają powierzchnię Wynoszącą 1'8,7 m2, dlatego w stosunku
do tych krzewów nie stosuje się przepisów art' 83 ust' ]- ustawy o ochronie przyrody. W rozpatrywanym
przypadku krzewy określone w pkt 3 niniejszej decyzji mają powierzchnię poniżej 25m2. W związku

z powyższym/ organ umorzył z urzędu postępowanie administracyjne w części dotyczącej wydania
zezwolenia na usunięcie przedmiotowych krzewów'
Zgodnie z art. ]"05 s 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ,,7dY postępowanie

z jakiejkolwiek przyczyny stoło się bezprzedmiotowe, w całości albo w części, organ administracji
publicznejwydaje decyzję o umorzeniu postępowonia odpowĺednio w całości albo w części".

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego
w Kielcach (ul. Al. lX Wieków Kielc 3, 25-51'6 Kielce) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

2. Zgodnie treścĺą art' IŻ7a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
poz. 735):

?'L



5 1. W trakcie biegu termĺnu do wnĺesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu admĺnistracji publicznej, który wydał decyzję.
5 2. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej ośwĺadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wnĺesĺenia odwołanĺa przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania
od decyzji (określonego W 5 2) nie przysługuje prawo do odwołania sĺę ani skargi do sądu
adm inistracyjnego.
3. W myśl art. 83d ust. 5 ustawy o ochronie przyrody,,Jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu
jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskanla pozwolenia na rozbiórkę !ub pozwolenia na
budowę, zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu może zostać wvkonane pod warunkiem

lenia na drzewami
krzewami. bedacvmi przedmiotem zezwolenia. Przepisu nie stosuje się do inwestycji linlowych celu
publicznego."
4. Przed upływem terminu do wniesĺenia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 Kpa).
Wniesĺenie odwołanĺa w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. L30 $ 2 Kpa)' Decyzja podlega

.'wykonaniu przed upływem terminu odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli
wšzystkĺe strony zrzekly się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 5 a Kpa).

Ę' U,sunięcie drzew po termĺnie określonym w orzeczenĺu ninĺejszej decyzji traktowane będzie jak
usuriięcie bez wymaganego zezwolenia'
ó. záoieg związany z usunięcĺem drzew należy przeprowadzić respektując przepĺsy art. 5]. ustawy

'' z finia L6 kwietnĺa 2OO4 r' o ochronie przyrody w stosunku do dzĺko występujących roślin
i'grzybów objętych ochroną gatunkową na mocy rozporządzeń Mĺnistra Środowiska: z dnia
9 paŹdziernika 20L4 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U' z2OL4, poz. 1409) oraz z dnia
1'6 października 201'4 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U.
z20L4 r., poz.1408) oraz art. 52 tej ustawy w stosunku do dziko występujących zwĺerząt objętych
ochroną gatunkową na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnĺa 7 października 2O']'4 r.
w sprawĺe ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z2016 r., poz.2183).
7. W przypadku stwierdzenia obecnoścĺ gatunkóW chronionych, ich siedlĺsk, ostoi bądŹ gniazd
w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora ochrony środowiska bądŹ Regionalnego Dyrektora
ochrony środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsze zezwolenĺe nie jest tożsame
z uzyskanĺem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 5]. ust. ]_ ĺ art. 52 ust. 1 ustawy
o ochronie przyrody. W przypadku nie zastosowania się do powyższego,gdy będą występowały gatunki
chronĺone, a Wnioskodawca nĺe zastosuje się do wskazań, podlega karze aresztu lub grzywny/ na
podstawie art' 127 ustawy o ochronĺe przyrody'
8. Jeżeliposadzone w zamian drzewa wymienĺone w pkt 1.3 niniejszej decyzjizachowają żywotność po
upływie 3 lat od dnĺa upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych,
lub nie zachowają żywotności z przYczYn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu
ustalonej opłaty za usunięcie drzew, o której moWa w pkt L.1- niniejszej decyzji podlega umorzeniu,
po uprzednĺm zawiadomienĺu przez wnĺoskodawcę isprawdzenĺu w terenie oraz wydanĺu nowej
decyzjĺ.
9. Jeżeli posadzone drzewa określone w pkt 1.3 albo część z nich, nie zachowały żywotności po upływie
okresu 3 lat od dnia upływu termĺnu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzenia, z przyczyn
zależnych od posiadacza nieruchomości, naliczona opłata jest przeliczana W sposób proporcjonalny do
liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zachowały żywotnoścĺ - art. 84 ust' 5 ww. ustawy.
10. W przypadku nĺe dokonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w pkt 1.3 niniejszej decyzji, lub
części z nich, naliczona opłata jest przełiczana W sposób proporcjonalny do liczby drzew, które nie
zostały wykonane zgodnie z zezwoleniem - art. 84 ust' 7 ww. ustawy.
11. Jeżeli posadzone w zamian drzewo, o któryrn mowa w pkt 2.1 niniejszej decyzji nie zachowa
żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego W tym zezwoleniu na wykonanie nasadzeń
zastępczych, lub przed upływem tego okresu, z przyczYn zależnych od posiadacza nieruchomoścĺ,
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tut. organ zgodnĺe z art' 86 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody ponownie w drodze decyzji nałoży

obowĺązek wykonania nasadzenia zastępczego'
12. Nie dokonanie ponownego nasadzenĺa, o którym mowa W art, 86 ust' 2 ustawy o ochronie
przyrody, skutkować będzie podjęciem czynności na podstawie przepisów o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji - art. 86 ust. 3 ww. ustawy.

Adnotacja:
Decyzja jest zwolnĺona z opłaty skarbowej na podstawie art' 1 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej /t. j. oz. U. z 2o2L r', poz. L923/, załącznik - cz. lll, ust. 44, kolumna 4

pkt 6,

,Ązvmuia:ĺ r. Ťnusr lNVEsTMENT s. A.

\ŕRouo,nicza 1, 25-662 Kielce
2. Wydział Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Kielce

3. a/a
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Repertoľium A nr 1383612022
Poświadczam zgodność kopĺi z okazanym dokumentem.
Pobľano Ętułem taksy notarialnej na podstawie $ 13 pkt 2 rozp. Min. Spraw. w
spľawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28.06.2004 ľ. /Dz.U. Nľ
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