
ZARZĄDZENIE NR B.0050.009.2019
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie udostępnienia gruntów w obszarze pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczania obiektów, 
z których będzie prowadzony handel obwoźny i gastronomia obwoźna na terenie Miasta Bierunia w dniu 

14 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie 
określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264)

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
p o s t a n a w i a:

§ 1.1. Dopuścić możliwość udostępniania gruntów w obszarze pasa drogowego dróg gminnych w celu 
umieszczania obiektów, z których prowadzony będzie handel obwoźny i gastronomia obwoźna na terenie Miasta 
Bierunia w miejscach nieutrudniających ruchu w dniu odpustu w Sanktuarium św. Walentego w Bieruniu, tj. 
14 lutego 2019 r., na następujących warunkach:

a) Zezwolić na prowadzenie handlu wzdłuż  ulicy Krakowskiej (od skrzyżowania z ul. Chemików
do Rynku) oraz w Rynku, za wyjątkiem wjazdów i wejść do posesji.

b) Elementy stoiska handlowego nie będą utrudniały ruchu pieszych, nie będą zasłaniały witryn 
sklepowych, nie będą utrudniały dostępu do placówek handlowych i posesji przy ulicy Krakowskiej (od 
skrzyżowania z ul. Chemików do Rynku) oraz w Rynku.

c) Zakazać ustawiania elementów konstrukcji punktów handlowych oraz prowadzenia działalności 
handlowej wzdłuż ulic: Staromłyńskiej, Chemików, Zdrowia, Bojszowskiej, Krakowskiej od skrzyżowania 
z ul.Chemików w kierunku Oświęcimia, na parkingu za domem przedpogrzebowym,  na parkingu przed 
restauracją "Stylowa". Zakaz dotyczy jezdni i chodników wymienionych ulic.

d) Zobowiązać handlujących do utrzymywania porządku na prowadzonym przez siebie stoisku handlowym 
oraz do przestrzegania przepisów handlowych, sanitarnych, BHP i przeciwpożarowych.

e) Wprowadzić zakaz mocowania stałego elementów straganów, pawilonów handlowych i innych punktów 
handlowych i gastronomicznych za pomocą kotew mogących uszkodzić nawierzchnię chodników i jezdni.

f) Wprowadzić zakaz lokalizowania elementów stalowych oraz innych wzdłuż  ulicy Krakowskiej (od 
skrzyżowania z ul. Chemików do Rynku) oraz w  Rynku do dnia 13 lutego 2019 r. do godziny 2000 włącznie.

g) Wyznaczyć możliwość parkowania samochodów na  parkingu za domem przedpogrzebowym, na 
parkingu przed restauracją "Stylowa" oraz na ul. Staromłyńskiej.

§ 2.Handel obwoźny i gastronomia obwoźna może odbywać się na podstawie decyzji administracyjnej 
zezwalającej na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określonych w §1 pkt. 2 wydanej w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t .j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) oraz w oparciu 
o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264).
§ 3.Wniosek o udostępnienie gruntu w obszarze pasa drogowego dróg gminnych określonych w §1 ust. 1 pkt. 
a w celu umieszczenia obiektu handlowego należy złożyć do dnia 06.02.2019 r.
§ 4.Zobowiązać Straż Miejską do skontrolowania zgodności faktycznie zajętej powierzchni pasa drogowego przez 
handlujących z wydanymi decyzjami na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu, przedłożonymi przez 
Biuro Drogowe. 
§ 5.Zobowiązać handlujących do usunięcia z zajmowanego terenu  powstałych z działalności gospodarczej 
odpadów na własny koszt.
§ 6.Zobowiązać Straż Miejską do skontrolowania handlujących w czasie trwania odpustu pod względem 
zachowania porządku i czystości w obrębie zajętego terenu.
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§ 7.Zobowiązać podmioty prowadzące handel w zakresie określonym w §1 niniejszego zarządzenia do uiszczenia 
dziennej opłaty targowej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu Nr XVI/4/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień z opłaty 
targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2019 r.  
§ 8.Wykonanie oraz aktualizację treści zarządzenia powierzyć pracownikowi Biura Drogowego.
§ 9.Nadzór nad realizacją zrządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz p.o. 
Komendanta Straży Miejskiej.
§ 10.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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