Uchwała Nr XI/156/2012 »

Uchwała nr XI/156/2012
Rady Miejskiej we Wrześni
z 28 marca 2012 r.

w sprawie : zmiany uchwały nr XXI/187/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których
zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póżn. zm) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz.115 z późn.zm) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/187/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest
Burmistrz Miasta i Gminy Września zmienionej uchwalą nr XXXVIII/369/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. i uchwałą nr XVII/223/08 z dnia 29 września 2008 r. (Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 98 poz. 1962 , z 2006 r. Nr 21 poz. 563, z 2008 r. Nr 192 poz.3206) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1m² powierzchni jezdni pasa drogowego dróg, o których mowa w § 1 za każdy dzień zajęcia:
1) chodników, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszojezdnych- 4,00 zł
2) jezdni o nawierzchni twardej
a) do 20% szerokości- 4,00 zł
b) pow. 20% do 50% szerokości- 6,00 zł
c) pow. 50% do całkowitego zajęcia- 9,00 zł
3) drogi o nawierzchni gruntowej i innych nieutwardzonych elementów pasa drogowego:
a) do 50 % pasa drogowego- 4,00 zł
b) powyżej 50 % pasa drogowego- 6,00 zł
c) za zajęcie innych elementów nieutwardzonych pasa drogowego i elementów zieleni w pasie drogowym- 2,00 zł”;
2) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się roczne stawki opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
1) w jezdni- 20,00 zł
2) poza jezdnią- 16,00 zł”.

„ 2. Za umieszczenie urządzenia na obiekcie mostowym za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi, zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości- 128,00
zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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