
 

 

UCHWAŁA NR XV.94.2020 

RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE 

z dnia 20 stycznia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego  

dróg gminnych na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie 

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

poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 40 ust. 8 i 9  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815, 2020) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVI.91.2016 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Miasteczko 

Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 3275) dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. 1. Za zajęcie 1 m
2
 powierzchni dróg gminnych w celach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala 

się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia dla obiektów i urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej: 

1) jezdni do 20% jej szerokości    - 0,20 zł 

2) jezdni powyżej 20% do 50% jej szerokości  - 0,20 zł 

3) jezdni powyżej 50% jej szerokości   - 0,20 zł 

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu, których mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki 

opłat za 1 m
2
 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczonego 

urządzenia telekomunikacyjnego: 

1) na drogowym obiekcie inżynierskim  - 200,00 zł 

2) poza drogowym obiektem inżynierskim - 20,00 zł.”. 

3. Zajecie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego 

przez 1 dzień. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miasteczko Krajeńskie. 

§ 3. Zmiana uchwały wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Szymon Kunek 

  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 31 stycznia 2020 r.

Poz. 1168
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