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Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

z dnia 18 maja 2020 roku

dotyczece konsultacji pro.iektu uchwaly w sprawie oplaty za zajgcie pasa drogowego
dr6g, dla kt6rych zarzqdcq jest Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1gg0 r. o samozqdzie
gminnym (tj. Dz. U. z2O2O r. poz.713zp62n.zm.)w zwiqzku z g 3 i4 Uchwaly nr
lxl138l15 z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w
sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci po4ltku
publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust.3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poa ku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity DZ.U. z 2019 r. poz.688), projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji.
(Dziennik Uzqdowy Wojew6dztwa SQskiego 22015 r. poz. 3888

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
1. Pzeprowadzi6 konsultacje, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie w sprawie oplaty za zajgcie pasa drogowego
dr6g, dla kt6rych zarzqdcq jest Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
2. Ustali6 termin pzeprowadzenia konsultacji od 19.05.2020r. do26.05.2020r.
3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalno5ci po2ytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.tJ. z 2019 r.,

poz. 688 zp62n.zm.)
4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly moZna zglaszat:
1) w formie pisemnej na adres: Zarzqd Dr6g i SfuZby Komunalne, ul. Polna 6, 44-238
Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplywu),
2) poczlq elektronicznq na adres e-mail: zdisk@ czerwionka-leszczvnv.com. pl
3) za poSrednictwem faksu pod numerem: 32 4277543 wew.27.
5. Udzielenie wyja6niei oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaty nale2y do kompetencji kierownika Pionu lnfrastruktury.
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1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.
2. Nie pzedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okre6lonym w g 1 pkt 2
oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaty, o K6rej mowa w S 1 pkt 1.
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Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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1. Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko
odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzgdu Gminy
i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.


