
 

 

UCHWAŁA NR XV/67/20 

RADY GMINY PRZEWORNO 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr XIV/66/20 Rady Gminy Przeworno z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  

na obszarze Gminy Przeworno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.
1)

) oraz art. 40 ust. 3,8 i 9 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.
2)

) Rada 

Gminy Przeworno uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/66/20 Rady Gminy Przeworno z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Przeworno 

§4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat  

za jeden dzień, za 1 m
2
 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez: 

1) rzut poziomy obiektu budowlanego handlowego lub obiektu budowlanego usługowego – 0,50 zł; 

2) rzut poziomy pozostałych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów budowlanych 

infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,30 zł; 

3) rzut poziomy obiektów budowlanych infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeworno.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Przeworno: 

K. Kamiński 

                                                      
1) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571. 
2) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 12, poz. 317, poz. 1693; z 2019 r. poz. 698, 

poz. 730, poz. 1716, poz. 1815, poz. 1495. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 marca 2020 r.

Poz. 1897
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