Dariusz Jacek Legutowski
Radny Miasta Zielona Góra

Zielona Góra, dnia 04.02.2021 r.

Do
Janusza Kubickiego
Prezydenta Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra

INTERPELACJA / PYTANIE
nr 45/DJL/2021
Dotyczy:

WYBORY PREZYDENCKIE - 2020 roku

Szanowny Panie Prezydencie,
W oparciu o art. 24 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku z
późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 16, poz. 95), zwracam się do Pana Prezydenta z interpelacją w
następującej sprawie.
Proszę o odpowiedź na zapytanie mieszkańca złożone na adres mojej skrzynki
elektronicznej:
„Zielona Góra, 26.06.2020 r.
PREZYDENT MIASTA ZIELONA
GÓRA
DANE WNIOSKODAWCY:
imię i nazwisko /nazwa podmiotu: ----------- ----------telefon: --- --- --e-mail: ---------------------WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI LUB
DOKUMENTÓW W TRYBIE DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6
września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie
informacji w następującym zakresie:
WYBORY PREZYDENCKIE - 2020 roku.
1. Jaka jest stawka za zajęcie 1m2 pasa drogowego za 1 dzień? Dotyczy banerów wyborczych
do wyborów prezydenckich 2020 roku.

2. Jakie komitety wystąpiły o zgodę na umieszczanie banerów wyborczych do wyborów
prezydenckich 2020 roku w pasach drogowych? Kto występował o takie wnioski, czy były pobrane
opłaty za pełnomocnictwo? Prosimy o decyzję z podaniem kwot oraz m2 zajmowanych
powierzchni wraz z załącznikami i mapkami.
3. Czy jakieś Komitety wyborcze wystąpiły o zgodę na umieszczanie materiałów wyborczych do
wyborów prezydenckich 2020 roku na działkach, budynkach, innej infrastrukturze należącej do
miasta Zielona Góra lub miejsc zarządzanych przez spółki miejskie? Jeśli tak prosimy o kopię
decyzji wraz z podaniem kwot zapłaty, m2 zajmowanych powierzchni, oraz załączników z
mapkami.
4. Na jakiej podstawie prawnej Miasto wydało zgody na umieszczanie materiałów wyborczych na
skrzyżowaniach, rondach oraz wiaduktach? Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
zabrania umieszczenia reklam na stałych elementach infrastruktury drogowej - w obrębie
oddziaływania skrzyżowania, na znakach drogowych, wiaduktach kolejowych w obrębie pasa
drogowego, jak również w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem
parkingów i miejsc obsługi podróżnych.
5. Czy miasto monitoruje zajmowanie pasów drogowych i odnotowuje przypadki zajmowania
pasów drogowych bez wymaganej decyzji administracyjnej? Jeśli miasto nie posiada takiej
dokumentacji zdjęciowej wnioskuję o zabezpieczenie monitoringu miejskiego. Posiadam
dokumentację zdjęciową z takich miejsc.

6. Czy miasto zamierza nakładać kary administracyjne określone w ustawie Ustawa z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych Art. 40. 12. za zajęcie pasa drogowego?:
1) bez zezwolenia zarządcy drogi lub bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c,
2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub w umowie, o
której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c,
3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi lub w umowie, o której mowa
w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c
- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10krotności opłaty ustalanej zgodnie z ust. 4-6.”

Z wyrazami szacunku,
Dariusz Legutowski

