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Poz. 2688
UCHWAŁA NR XXVI/199/17
RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/297/2014 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 marca 2014 roku
zmienionej uchwałą nr XLI/355/14 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Na podstawie art. art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U.
z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2016., poz. 1440 z późn. zm.) Rada Powiatu Działdowskiego, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXV/297/2014 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 marca 2014 roku zmienionej
uchwałą nr XLI/355/14 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg, wprowadza się zmiany w § 2 po punkcie 6, dodaje się punkty: 7, 8 i 9 w brzmieniu: .
7) Roczne stawki opłat w złotych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń
infrastruktury telekomunikacyjnej nie będącej infrastrukturą „ostatniej mili”, nie związanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez
rzut poziomy urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej wynoszą 18 zł.
8) Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, dotyczących infrastruktury
telekomunikacyjnej nie będącej infrastrukturą „ostatniej mili” za 1 m2 powierzchni pasa drogowego
zajętego przez rzut poziomu obiektu budowlanego za 1 dzień zajęcia wynoszą 0,05 zł.
9) Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej
niebędącej infrastrukturą „ostatniej mili’, ustala się, roczną stawkę opłaty za 1 m2 pasa drogowego zajętego
przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia – w wysokości 18 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego
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