
Dariusz Jacek Legutowski

Radny Miasta Zielona G6ra

Zielona G6ra, dnia 23.10.2020 r.

Do

Janusza Kubickiego

Prezydenta Miasta Zielona G6ra

ul. Podg6ma 22

65-424 Zielona G6ra

INTERPELACJA / PYTANIE

nr 35/DJL/2020

Do砂cひ,: Naliczanie dbくわ功kovychくりZl房dia ho wes/Or6w

Szanowny Panie Prezydencie,

W oparciu o art. 24 ust. 3 Ustawy o samorz担zie gmimym z dnia 8 marca 1990 roku z

P6Zni匂szymi zminpami (Dz. U. Nr 16’POZ. 95)・ ZWraCam Si? do Pana Prezydenta z interpela函w

nast?PujacQj sprawle.

Z infomaqii jakie uzyskalem od zielonog6rskich przedsi?biorc6w wynika, 2e Urzad Miasta

Zielona G6ra nalicza opねty za zmian? ZagOSPOdarowania przestrzemego terenu przeznaczonego

POd nowo prQjektowane inwestyqje. JuZ na etapie uzgodnieh prQjektowych w zaheSie mozliwo!ci
wlapzenia pose?ji do ruchu drogowego, Urzad nalicza opねty, kt6re inwestor musi ponie§6 jeszcze

PrZed uzyskaniem pozwolenia na realizaqje planowang mWeStyqii niedrogowej. W odpowiedzi na
ZIozony wniosek, inwestorzy otrzyml弗POlecenie zawarcia unowy na wsp61finansowanie

PrZebudowy infrastmktury drogowq w pobli2u dzialki, na kt6rQj b?dzie realizowana inwestyQj a.

W zwiazku z povyzszym skladam nastepuj ace zapytania:

1. W jaki spos6b Urzad Miasta wylicza kwot$　jaka inwestor ma ponie鈴　za

WSP6脆nansowanie przebudowy infrastruktury drogowQj? Jckie sa zasady naliczania tii

OPIaty?

2. Czy zasady te sajawne i gdzie sa opublikowane?

3. Czy obowiazek zawarcia taki匂unowy ob匂mし直wszystkich inwestor6w w mie§cie?

4. Czy inwestor realiz函cy budowy przy ul. Zr6dlanej uczestniczyl we wsp6描nansowaniu

PrZebudowy dr6g prowadzacych do tych inwestyqii? Je銅tak, PrOSZe POdanie:

. kwoty wsp6描nansowahia,

・ jak zostala onawyliczona,

. na co konkretnie zostala przeznaczona?

5・ Czy inwestor realiz`弱cy budowy przy ul. Amy Jagiellohki uczestniczyI we

WSP6描nansowaniu przebudowy dr6g prowadzapych do tych inwestyqii? Je釘i tak, PrOSZe

pod紬ie:

・ kwoty wsp6描nansowanla,

・ jak zostaねona wyliczona,

. na co konkretnie zostaねprzeznaczona?

6. Prosze u叩awnlenle Wykazu wszystkich tego rodzg担zawartych un6w oraz kwot, na kt6re

一/三女∠-



OPiewaly za lata 2018,2019 i 2020.

7. Prosze r6wniez o odpowiedZ, CZy Urzad Miasta nie uwaza, Ze tego rodzaju dzialania nie

Zniech?C牛ia poten匂alnych inwestor6w do realizaqii prqiekt6w w ZielonQj G6rze,

jednocze§nie zmnlgSZapC mOZliwosti rozwqju ekonomicznego miasta oraz tworzenia

nowych mi匂sc pracy.

Z vyrazami szac


