
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/426/2017 

RADY GMINY KOMORNIKI 

z dnia 26 października 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg 

gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Komorniki, na cele niezwiązane z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art.40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1440 ze zmianami)
1)

. Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVI/182/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia 

stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy 

Komorniki, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu §2.1 otrzymuje 

brzmienie:  

„§ 2
2 

. 1.  Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego, za zajęcie 1 m powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń:  

1) na obiekcie inżynierskim (np. most, przepust, kładka, itp.) -      150,00 zł 

2) poza obiektami mostowymi 

a) gdy inwestorem i właścicielem urządzenia jest gmina -         5,00 zł 

b) telekomunikacyjnych -        15,00 zł 

c) w pozostałych przypadkach -        30,00 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego oraz podlega ogłoszeniu w Urzędzie Gminy w Komornikach na tablicach 

ogłoszeń. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Komorniki 

(-) mgr Marian Adamski 

 

                                                      
1) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz, 1920, poz. 1948, poz. 2255 z 2017 r., poz. 191, 

poz. 1089. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 listopada 2017 r.

Poz. 7037
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