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UCHWAŁA NR XLII/309/2018
RADY GMINY BRUDZEW
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Brudzew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222 ze zm.) Rada Gminy Brudzew uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/191/05 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wprowadza się następującą
zmianę:
§ 3. uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Wysokość opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 1 m² powierzchni pasa
drogowego zajętego przez rzut poziomy tych urządzeń wynosi 10,00 zł, z tym że na obiektach mostowych 200,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ustala się stawkę opłaty rocznej za 1m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń
infrastruktury technicznej – sieci telekomunikacyjnych szybkiego internetu szerokopasmowego, niezwiązanych
z potrzebami ruchu drogowego lub zarządzania drogami umieszczonych w pasie drogowym dróg gminnych
w wysokości - 5 zł.
3. Za niepełny rok kalendarzowy opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.”
§ 2. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brudzew.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Kazimierz Wdowiński

