
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/177/2020 

RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  

na drogach gminnych z późn. zm. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 – j.t. z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 - j.t. z późn. zm.) 

Rada Gminy Rudziniec uchwala: 

1. W uchwale nr XV/144/2004 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych z późn. zm., w załączniku nr 

1 stanowiącym stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Rudziniec, 

dodaje się pkt 7, 8, 9 oraz 10 w brzmieniu: 

L.p. Wyszczególnienie Stawka opłaty za 1 m2  

zajętego pasa drogowego 

7 Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia 

robót dotyczących obiektów i urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej 

0,20 zł/m2 

8 Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym 

urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej* 

20,00 zł/rok 

9 Opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektu 

budowalnego infrastruktury telekomunikacyjnej* 

0,20 zł/dzień 

10 Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach 

wyłączności w celach innych niż wymienione 

w punktach 7, 8, 9 dotycząca obiektów i urządzeń 

infrastruktury telekomunikacyjnej 

0,20 zł/m2 

*stawka za 1 m2 rzutu poziomego urządzenia lub obiektu 

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 lutego 2020 r.

Poz. 1445



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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Andrzej Szołtysik 
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