
UCHWAŁA NR XIX/179/2019
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 12, 317 i 2068, z 2019 r. 698, 730, 1693, 1716 i 1815) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/271/2005 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 1 września 2005 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Op. z 2005 r. Nr 65 poz. 1919), zmienionej 
uchwałą Nr XL/285/2005 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2005 r. 
Nr 82, poz. 2721), wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a) w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej za zajęcie 1m2  powierzchni pasa 
drogowego, w celach o których mowa w § 1, pkt 1,

a) na drogach gminnych:

- przy zajęciu do 20 % szerokości jezdni - 0,10 zł, za jeden dzień,

- przy zajęciu powyżej 20 % do 50 % szerokości jezdni - 0,16 zł, za jeden dzień,

- przy zajęciu powyżej 50 % szerokości jezdni - 0,20 zł, za jeden dzień,

- zajęcie chodnika, placu, zatoki autobusowej, ścieżki rowerowej - 0,20 zł, za jeden dzień,

- zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego - 0,10 zł, za jeden dzień,

b) na drogach wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Gogolin - 50% stawek określonych w lit. a.”;

2) w § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a) w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczenia w pasie drogowym 
urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zajętego przez 
rzut poziomy tego urządzenia:

a) na drogach gminnych - 20,00 zł, rocznie,

b) na drogach wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Gogolin - 10,00 zł, rocznie,

c) na drogowych obiektach inżynieryjnych - 20,00 zł, rocznie.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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