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UCHWAŁA NR XXXII/310/2017
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/150/2004 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31.08. 2004 r. w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina
Gołuchów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 40 ust.3 i ust. 8 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
Gołuchów uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Gołuchów Nr XXIV/150/2004 z dnia 31.08.2004 r. w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Gołuchów wprowadza się
następujące zmiany: § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie
„§ 3. 1 Za zajęcie pasa drogowego, w celu o którym jest mowa w § 1 pkt 2) z zastrzeżeniem pkt.4) ,
ustala się stawkę opłaty rocznej za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy
umieszczonego urządzenia:
1) poza obszarem zabudowanym - 20,00 zł,
2) w obszarze zabudowanym - 40,00 zł,
3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł,
4) za zajęcie pasa drogowego w przypadkach o których mowa w pkt. od 1 do 3, w celu umieszczenia
infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty rocznej za 1 m2 powierzchni pasa
drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia - 5,00 zł .”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Jan Sobczak

