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UCHWAŁA NR XXVI/374/2017
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/187/04 Rady Miejskiej we Wrześni 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 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948; z 2017 r.
poz. 730 i 935) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i
2255; z 2017 r. poz. 191, 1089) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXI/187/04 Rady Miejskiej we Września z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2004 r. Nr 98 poz 1962) w sprawie
ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września zmienionej uchwałą: nr
XXXVIII/369/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2006 r. Nr 21 poz. 563), uchwałą nr XVII/223/08 z dnia 29 września 2008 r. (Dz. Urz.
Woj. Wlkp z 2008 r. Nr 192 poz. 3206) oraz uchwałą nr XI/156/2012 z dnia 28 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2012 r. poz. 2104) wprowadza się
następujące zmiany:
w § 3:
1. ust. 1 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 zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia, z zastrzeżeniem
ust. 2a w wysokości:
1) w jezdni - 20,00 zł
2) poza jezdnią - 16,00 zł.’’;
2. po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
,,2a. Ustala się roczną stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia telekomunikacyjnego za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego
przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości - 5,00 zł.’’;
3. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Stawki opłat określone w ust. 1, ust. 2 oraz ust. 2a obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym
obiekcie inżynierskim (most). Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim’’.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
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