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UCHWAŁA NR XXIV/188/2016
RADY GMINY W KOLE
z dnia 30 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/235/06 Rady Gminy w Kole z dnia 24 października 2006 roku
w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i opłat za umieszczenie w pasie drogowym
dróg gminnych urządzeń lub obiektów nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) Rada Gminy w Kole uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/235/06 Rady Gminy w Kole z dnia 24 października 2006 roku w sprawie
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i opłat za umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych
urządzeń lub obiektów nie związanych z funkcjonowaniem drogi (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2006 r. poz. 4573),
wprowadza się następującą zmianę:
w § 1 ust. 1 pkt 1) i 2) otrzymują brzmienie:
„ 1) w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:
- za 1 m² rowu drogowego, ścieżki rowerowej, placów, pasów dzielących i poboczy 1,50 zł
- za 1 m² chodnika i za 1 m² jezdni- do 20% jej szerokości 2,00 zł
- za 1 m² jezdni powyżej 20% do 50% jej szerokości 4,00 zł
- za 1 m² jezdni powyżej 50% jej szerokości aż do jej całkowitego zamknięcia 7,00 zł
2) w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w stawce za 1 m² rzutu poziomego
urządzenia lub obiektu:
- na obszarze niezabudowanym 10,00 zł
- na obszarze zabudowanym 20,00 zł
- na obiekcie mostowym 150,00 zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
Przewodnicząca Rady Gminy w Kole
(-) Teresa Bilińska

