
Uchwała  Nr XL/384/21

R a d y  M i a s t a  P i ł y

z dnia 23 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę nr XI/101/07 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2007 r. 

w sprawie połączenia jednostek budżetowych o nazwach: Miejski Zarząd Dróg w Pile

oraz Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych w Pile

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art.  78

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.),

art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470

z póżn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Zarządu Dróg i Zieleni w Pile stanowiącym załącznik do uchwały nr

XI/101/07  Rady  Miasta  Piły  z  dnia  26  czerwca  2007  r.  w  sprawie  połączenia  jednostek

budżetowych  

o nazwach:  Miejski  Zarząd Dróg w Pile oraz Zarząd Zieleni  i  Cmentarzy Komunalnych  

w Pile wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 pkt 11 i 12 otrzymują nowe brzmienie:

       „11)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r.  o zmianie niektórych ustaw w związku ze

wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu”       

          „12) ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,”

2) w § 3 ust. 1 dodaje się pkt 13 i 14 o następującym brzmieniu:

             „13) innych przepisów prawa miejscowego,”

             „14) niniejszego Statutu.”

3) § 4 ust. 2 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3) prowadzenia  spraw wynikających  z uchwały nr XXIV/255/20 Rady Miasta Piły

z  dnia  28  kwietnia  2020  r.  w  sprawie  zasad  i   warunków  sytuowania  obiektów  małej

architektury, tablic  reklamowych  i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów,



standardów  jakościowych  oraz  rodzajów  materiałów  budowlanych  z  jakich  mogą  być

wykonane, w szczególności postępowań, o których mowa w art. 37 d ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym.”      

4) w § 4 ust. 2 dodaje się pkt 4 o następującym  brzmieniu:

„4) inwestycji w zakresie prowadzonej działalności.” 

5) § 4 ust. 4 pkt 10, 14 i 15 otrzymują nowe brzmienie” 

10) bieżące utrzymanie i właściwa eksploatacja urządzeń infrastruktury technicznej,

tj. fontann oraz obiektów małej architektury, tj. ławek, stojaków rowerowych, stacji

naprawy rowerów,  koszy ulicznych, zlokalizowanych na terenie Miasta Piły,”

              „14) przygotowywanie  i  wydawanie   decyzji  administracyjnych  zezwalających na

 zajęcie pasa drogowego, udostępnienie kanału technologicznego, lokalizację i  

 przebudowę   zjazdów  z   dróg   oraz  naliczanie  i  pobieranie opłat lub kar               

 pieniężnych  z tym związanych,”

„15) utrzymanie jezdni, chodników, dróg rowerowych, drogowych obiektów              

inżynierskich,  parkomatów,  urządzeń  zabezpieczających  ruch  i  innych  urządzeń

związanych z drogą.”

6) w § 4 ust. 4 dodaje się pkt 27-33 o następującym brzmieniu:

„27) prowadzenie  spraw wynikających z uchwały nr XXIV/255/20 Rady Miasta Piły

z  dnia  28  kwietnia  2020  r.  w  sprawie  zasad  i  warunków  sytuowania   obiektów  małej

architektury,  tablic  reklamowych i  urządzeń  reklamowych  oraz  ogrodzeń,  ich  gabarytów,

standardów  jakościowych  oraz  rodzajów  materiałów  budowlanych  z  jakich  mogą  być

wykonane, w tym:

a) uzgadnianie i opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o zezwolenia

wynikające z uchwały,

b) przeprowadzanie  kontroli  legalności  umieszczonych  obiektów  małej

architektury, ogrodzeń, urządzeń i tablic reklamowych,

c) prowadzenie   postępowań  związanych  z   umieszczeniem urządzeń i  tablic

reklamowych  niezgodnie z postanowieniami uchwały,

d) prowadzenie ewidencji wydanych decyzji administracyjnych,

28) wykonywanie zadań Prezydenta  Miasta  Piły w zakresie  ustawy o ochronie  

przyrody,

29) współdziałanie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu

w zakresie ochrony przyrody, 



30)  realizacja  zadań  związanych  z  utrzymaniem  porządku  i  czystości:  zieleni,  

parków, zieleni  nieurządzonej,  bulwarów,  obiektów małej  architektury,  placów  

zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, przystani,

31)  nadzór  nad  eksploatacją  urządzeń  elektroenergetycznych  na  obiektach,  nad  

którymi Dział Zieleni sprawuje nadzór, 

32) współudział w organizacji uroczystości państwowych, samorządowych i innych 

wydarzeń  objętych  patronatem Prezydenta  Miasta  Piły  poprzez  uporządkowanie  

terenów zieleni, oczyszczenie pomników i innych obiektów,

33)  współpraca  z  Urzędem  Miasta  Piły  w  zakresie  zadań  inwestycyjnych,

w  tym  sprawowanie  nadzoru  nad  nowo  urządzanymi  terenami  zieleni  i  ich

pielęgnacja.”

7) § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5 Zarząd prowadzi gospodarkę finansową na  zasadach  przewidzianych w ustawie

o finansach  publicznych i aktach prawnych  do  niej  wykonawczych  oraz w ustawie

o  rachunkowości,  przy  uwzględnieniu  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Piły
/-/ Maria Kubica



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/384/21

Rady Miasta Piły 

z dnia 23 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę nr XI/101/07 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2007 r. 

w sprawie połączenia jednostek budżetowych o nazwach: Miejski Zarząd Dróg w Pile

oraz Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych w Pile 

Zmiana  Statutu  Zarządu  Dróg  i  Zieleni  w  Pile  spowodowana  jest  nowymi  zadaniami

jednostki,  jakie nakłada  Uchwała  Nr  XXIV/255/20  Rady  Miasta  Piły  z  28.04.2020  r.

w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych

i  urządzeń  reklamowych  oraz  ogrodzeń,  ich  gabarytów,  standardów  jakościowych  oraz

rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

Do tej pory, w okresie zarówno przed, jak i po wejściu w życie uchwały krajobrazowej

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile wykonywał szereg czynności przygotowawczych, sporządzając

m.in. ewidencję urządzeń i tablic reklamowych wraz z dokumentacją fotograficzną. Obecnie

prowadzone są działania weryfikacyjne, polegające na kontrolach terenowych i wszczynaniu

postępowań administracyjnych w zakresie kar administracyjnych. 

Zgodnie  z  art.  37d  ustawy o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym organem

właściwym do wydawania decyzji administracyjnych w przedmiocie niezgodności urządzeń

i tablic reklamowych z uchwałą reklamową jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zmiana

statutu  jednostki  uporządkuje  kwestie  organizacyjne  i  umożliwi  Zarządowi  wykonywanie

wszystkich zadań w imieniu prezydenta miasta Piły. 

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

w.z. PREZYDENTA MIASTA
/-/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta


