
PREZYDENT M|ASTA
Piekary Śląskie

zaiządzenie Nr oRo.0050.' j.6.2021
P]ezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia lt..wrześ nia 2O21 r.

W sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały W sprawie nadania drodze
położonei w Piekarach Śląskich naz\ivy: Pod Lasem

Na podstawie ań, 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca,1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. DZ, U,
z 2021 r., poz. 1372), art. 5 ust, 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzlałalności pożytku
publicznego i o Wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z póżn. zm.\ oraz Uchwały
Nr llu31/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 grudnia 20,10 r. w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami Wymienionymi W ań, 3 ust, 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego io Wolontariacie projektóW aktóW prawa
miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działaIności statutowej tych organizacji

zarządzam, co następuje:

§1

Przeprowadzió konsultacje projektu uchwały W sprawie nadania drodze położonej W Piekarach śląskich
nazwy: Pod Lasem.

1.

§2

uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ań.3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku pub|icznego i o Wo|ontariacie, które prowadzą swoją
działalnośó statutową na terenie miasta piekary Śląskie |ub działają na żecz jego mieszkańców.
Konsultacje polegaó będą na przekazywaniu opinii iWnioskóW dotyczących projiektu uchwały
przez uczestnikóW, W co najmnie] ]eden ze Wskazanych sposobóW, tj.:a. na pocztę elektroniczną Urzędu Miasta Piekary Śląskie (mdanecka@piekary, pl),

b. listownie na adres Urzędu Miasta Piekary Śląskie (ul, Bytomska 84,41-g4O Piekary Śląskie)
z adnolaqą na kopercie ,,Konsultacje projektu uchwały W sprawie nadania drodze
położonej w Piekarach Śląskich nazwy: Pod Lasem,

c. osobiście u Geodety Powiatowego (pok. nr 202 W budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie
u|. Bytomska 92),

Konsultac,ie projektu uchwały odbywaó się będą W terminie od Ą5.- do 2Ą września 2021 r.3.

§3

opubIikowaó treść proJektu uchwały:
a, na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.piekary,p|,
b, W Biuletynie lnformacji Publicznej (zakładka: konsultacje społeczne) www.bip.piekary.pl,c, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piekary Śląskie (siedziba Urzędu ul, Bytomska 84),

§4

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszeg o zarządzenia.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam Geodecie Powiatowemu Miasta Piekary Śląskie,

§6

Nadzór nad wykonaniem ninIejszego zarządzenia będę prowadzić osobiście,

Zarządzenie wchodzi w ży}ie z dniem podpisania,

()uelł,vF

§7



Załączłtik do zuądzelia Nr ORo.0O50.5:i6,.202 t

Prezydenta Miasta Piekary śląskie z dnia
lh..września ż027 r. w sprawie: przeprowadzenia
konsultaoji projekfu uchwĄ w sprawie nadania
drodze położpnęj w Piekarach S)ąskich nazwy: Pod
Lasem

Projekt
Druk Nr ... -. ..

Uchwała Nr ............
Rady Miasta Piekary Śtąskie

z dlliz

w sprawie nadania drodze położonej w Piekarach Ś|ąskich nazwy: Poal Lasem

Na podstawie ań.18 ust.2 pkt |3,art,40 ust.l. ań.4l ust.l i art.42Dstaw z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gninnym (L j. Dz-U- z2O21 r., poz.1372) oraz art. 8 ust. 1a uslawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (r. j. Dz. U. z ż021 r., poz. 1376 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji
społecznych w trybie art. 5 ustawy z drria 24 kwietnia 2O03 r. o działalności pożytku publicmego i o

wolontariacie (t. j .Dz. U. z2O20r., poz. 1057 zpóżn. zm.) ,

Ratta Miasta Piekary Śtąskie

uchrłala:

§ 1. Drodze wewnętrznej położonej w Piekarach Sląskich, zlokalizowanej w obrębie Kozłowa
Górą arkusz ewidencyjny 2-5, na dzińkach będących własnością Gminy Piekary Sląskie, oznaczonych
numerami 338 i 18221331, nadać r.az\!ęi Pod Lasem.

§ 2. Szczegółowe usytuowanie drogi, o której mowa w § 1, przedstawia mapa stanowiąca
zalącznik do ninielszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwaŁy powieźa się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 4. Uchwała wcho&i w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Sląskiego.



uzasadnienie

Projekt uchwały przygotowano w związku ze zmianą przemaczenia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych po północnej stronie drogi wewnętrznej z
terenów przeznaczonych pod uprawy polowe na terely przemaczone pod budownictwo mieszkaniowe.
Właścicielem działek, na których us}tuowana jest droga wewnętrzna, oznaczonych w ewidencj i
gruntów i budynków numerami: 338 i l822l331jest Gmina Piekary Śląskie. Przedmiotowe działki na
odcinku objętym nazwą przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod
tereny dróg wewnętrmych. Gmina Piekary Sląskie wyraziła zgodę na nadanie nazwy drodze
wewnętrznej .

Nadana nazwa Pod Lasem związana jest z lokalizacją drogi wewnętrm€j, która przylega po
stronie południowej do kompleksu leśnego lasów pństwowych.

GEODETA POWIATOWY
MIASTA P]EKARY śLĄsKIE

mqr inż, Marzeną Dąnecką
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