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Zarzqdzenie Nr 206/20
Burmistrza Gminy i Miasta Czenarionka - Leszczyny

zdnia17 czenvca 2020 roku

dotyczqce konsultacji projektu uchwaly w sprawie ustalenia stawki oplaty za zajgcie
pasa drogowego dr6g, dla kt6rych zarzqdcq jest Burmistrz Gminy i Miasta
Czenltrion ka-Leszczyny.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (tj. Dz. U. z2020r.poz.713zp62n.zm.)w zwiEzku z $ 3 i4 Uchwaly
nr |)(/138/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci pozytku
publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust.3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
io wolontariacie (tekst jednolity DZ.U.z 2019 r. poz.688), projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji.
(Dziennik Urzgdowy Wojew6dztwa Slqskiego 22015 r. poz. 3888

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
1. Pzeprowadzid konsultacje, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie w sprawie ustalenia stawki oplaty za zajqcie
pasa drogowego dr6g, dla kt6rych zarzqdcq jest Burmistrz Gminy i Miasta

Czerwion ka-Le szczy ny .

2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 18.06.2020r. do25.06.2020r.
3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozazqdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o dzialalno6ci po2ytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.22019r., poz.

688 z p62n.zm.)
4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszai:
1) w formie pisemnej na adres: Zarzqd Dr6g i Sluzby Komunalne, ul. Polna 6,44-238
Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wphTwu),

2) pocdq elektronicznq na adres e-mail: zdisk@czenttionka-leszczvnv.com.pl,
3) za poSrednictwem faksu pod numerem: 32 4277543 wew.27 .

5. Udzielenie wyjaSnieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu

uchwaly nale2y do kompetencji kierownika Pionu lnfrastruktury.

s2

1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
2. Nie pzedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okreSlonym w $ 1 pkt 2
oznacza akceptacjq pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 pkt 1.



s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko
odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzgdu Gminy
i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.
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Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Pruiek,

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia 2020 t

w sprawie ustalenia stawki optaty za zajgcie pasa drogowego dr6g, dla kt6rych zarzqdcq jest
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia I marca 1990 r.

o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz.U. 22020t., poz 713') o@z aft.40 ust.8i9 ustawy zdnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (ti. Dz. U. z 2020 t. poz. 470)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszcrynach uchwala:

s1.
Ustala siq stawki optat za zajQcie 1m2 pasa grogowego dr6g, dla kt6rych zazadcq jest Burmistrz

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, na cele niezwiazane z budowq, przebudowq, remontem,

utrzymaniem i ochronq d169, dotyczqce:

1) prowadzenia rob6t w pasie drogowym:

a) ptzy zajeciu jezdni do 507o jej szerokosci w wysokosci 4,00 zl dziennie za 1 m2 zajqtej powierzchni,

b) przy zajqciu jezdni powy2ej 50% jej szerokosci w wysokosci 5,00 zl dziennie za 1 m2 zaiQle!
powierzchni,

c) pzy zajeciu chodnika w wysokosci 3,00 zl dziennie za 1 m2 zaj?tej powierzchni,

d)pzy zajgcciu pozostalej czesci pasa drogowego w wysokosci 1,5021 dziennie za l rnz zaiQle)
powiezchni,

e) dotyczqcym prowadzenia rob6t w odniesieniu do obiektdw i urzqdzei infrastruktury
' 
telekomunikacyjnej w wysokosci 0,20 zl dziennie za 1m2 zaiQlei powierzchni (bez wzglqdu na
lokalizacjg w pasie drogi),

2) umieszczania w pasie drogowym vtzqdzen infrastruktury technicznej niezwiqzanych z potrzebami

zaeqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokosci 100'00 zl za 1lx,2 tzulu
poziomego urzqdzenia rocznie,

3) umieszczania w pasie drogowym uzadzerl infrastruktury technicznei niezwiazanej z potzebami
zatzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a zwiqzanych z wykonaniem sieci kanalizacii

sanitarnej i deszczowej, a tak2e budowq sieci wodociqgowej, przylqczy wodociqgowych, sanitarnych
oraz deszczowych w wysokosci 1,0O zl za 1 m2 rzutu poziomego urzqdzenia rocznie,

4) umieszczenia w pasie drogowym obiekt6w budowlanych niezwiAzanych z potrzebami zarzqdzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam iako iloczyn liczby metr6w kwadratowych
powierzchni pasa drogowego z4Qlej pzez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni

ieklamy, licztiy dni zaiirowania piia drogowego istawki oplaty w wysokogci 1,0o zl za zajecie 1 m2

powierzchni pasa drogowego,

5) umieszczania w w pasie drogowym utzqdzeh infrastruktury telekomunikacyjnej w wysoko6ci 20,00 zl
za 1 m2 rzulu poziomego rocznie,

6) umieszczania w pasie drogowym obiekt6w infrastruktury telekomunikacyjnej w wysokosci 0,20 zl
dziennie za 1 m2 zajgtej powierzchni,

7\ zalecie pasa drogowego na prawach wylqcznosci w celach innych niz wymienione wpktl-6'
z zasltzezeniem pkt 8, w wysokosci 1,00 zl dziennie za 1 m2 zajete.i powierzchni,
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8) zaiq.cia pasa drogowego na prawach wylqcznoSci w odniesieniu do obieK6w i urzqdzeit infrastruKury
telekomunikacyinej w celach innych niz wymienione w pkt .l-6 w wysokosci o,zo it ozienniaza imz
zajgtej powiezchni.

s2.
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmisttzowi Gminy i Miasta Czerwionka_Leszczyny.

s
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s3.
Traci moc Uchwala Nr XXV/251I08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Les zczynach z dnia 2T czerwca

2008r. w spra-vrrie ustalenia wysokosci stawek'oplaty za iajgcie pasa drogowego orog gminnyct [Di.urz.Woj. Sl. nr 150 z dnia 13 sierpnia 2008r. poz. 2a34).

s4.

... uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzgdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.

i Miasta
a-Leszczyny

Janiszewski
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