
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/215/2017 

RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA 

z dnia 9 listopada 2017 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XIII/71/2004 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych,  

dla których zarządcą jest Gmina Zagórów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

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

poz. 1440 ze zm.) Rada Miejska Zagórowa uchwala, co następuje: 

§ 1.  W uchwale Nr XIII/71/2004 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m
2 

pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina 

Zagórów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 103, poz. 2078) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Ustala się roczne stawki opłaty za zajęcie 1 m
2 

pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie 

drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego: 

1) na obiekcie mostowym – 200,00 zł.   

2) poza obiektem mostowym – 20,00 zł. 

2. Ustala się roczne stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie 

drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego.   

1)  na obiekcie mostowym – 5,00 zł   

2)  poza obiektami mostowymi – 5,00 zł”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

(-) Marian Parus 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 listopada 2017 r.

Poz. 7514
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