
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 78/17
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 16 lutego 2017 r.

O     G     Ł     O     S     Z     E     N     I     E  

na podstawie § 4 ust. 2 uchwały Nr XXII/253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ogłasza dla mieszkańców sołectwa  Przegędza  konsultacje społeczne w przedmiocie 
zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gminą  i  Miastem  Czerwionka-Leszczyny
a Miastem Rybnik.

1. Przedmiot konsultacji: zmiana granic administracyjnych pomiędzy Gminą i Miastem 
Czerwionka-Leszczyny a Miastem Rybnik polegająca na wyłączeniu części obszaru 
należącego  do  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  będącej  w  powiecie 
rybnickim o powierzchni około 5 ha i włączeniu go do obszaru Rybnika - miasta na  
prawach powiatu.

Podstawowym celem dokonania zmiany przebiegu granicy jest włączenie w granicę miasta Rybnik 
obszaru niezamieszkałego, stanowiącego odcinek ulicy Robotniczej pomiędzy ulicą Mikołowską,
a przebudowanym przez Miasto Rybnik przepustem. Odcinek ten będący obecnie w Zarządzie Dróg 
Powiatowych utrzymywany jest przez Miasto Rybnik lecz administracyjnie należy do Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. Zmiana ta będzie miała charakter porządkowy aby zarządzana i utrzymywana 
przez Prezydenta Miasta Rybnik droga znajdowała się w granicy administracyjnej Miasta Rybnik. 
Stworzy to lepsze warunki wykonywania zadań publicznych w zakresie utrzymania dróg, dlatego 
zaistniała potrzeba uregulowania tej sytuacji aby istniejący las wraz z infrastrukturą drogową (rowy) 
znajdował się w granicy administracyjnej Miasta Rybnik.

2. Konsultacje przeprowadzane będą od dnia 27  lutego  do 3  marca  2017 r.
w godzinach od 14.00 do 18.00.

3. Punkt konsultacyjny mieści się w Przegędzy przy ul. Szkolnej 13a.
4. Konsultacje przeprowadzane będą w formie badań ankietowych opinii 

mieszkańców.
5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectwa Przegędza.
6. Przed pobraniem ankiety  osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach 

wpisuje się na listę osób biorących udział w konsultacjach przedkładając dowód 
osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski


