
 

 

UCHWAŁA NR XXII/147/2020 

RADY GMINY NIECHLÓW 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie  zmiany uchwały nr XX/137/2020 Rady Gminy Niechlów z dnia 23 stycznia 2020 r.  

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2068 ze zm.), Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:  

§ 1. Zmienia się zapis § 4 uchwały, który otrzymuje brzmienie: 

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 wyjątkiem 

urządzeń infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej, za zajecie 1 m
2
 powierzchni pasa drogowego drogi 

zajętej przez rzut poziomy urządzenia: 

1) w jezdni – 35,00 zł; 

2) poza jezdnią – 25,00 zł; 

3) na drogowym obiekcie inżynierskim – 150,00 zł. 

2. Ustala się następującą stawkę opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 

technicznej telekomunikacyjnej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego, za zajecie 1 m
2
 powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy urządzenia – 

20,00 zł. 

3. Roczne stawki opłat określonych w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia 

w pasie drogowym. 

4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby 

dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały, nie zmieniają się. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Niechlów: 

S. Galant 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 marca 2020 r.

Poz. 1747
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