
 

 

UCHWAŁA NR LI/354/2018 

RADY MIEJSKIEJ W OKONKU 

z dnia 27 marca 2018 r. 

o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Okonku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Okonek. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.), Rada Miejska w Okonku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LXVII/393/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 października 2014 r. (Dz. Urz. 

Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 6058) w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg gminnych na terenie miasta i gminy Okonek zmienia się § 3, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 ust. 2 ustala się z zastrzeżeniem 

ust. 2 roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego, w obszarze zabudowanym 

i niezabudowanym, w wysokości: 

1) w jezdni i chodniku – 50,00 zł, 

2) pozostałe elementy pasa drogowego – 40,00 zł, 

3) na obiektach inżynierskich – 150,00 zł, 

4) przy umieszczaniu urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej służących obsłudze internetu 

szerokopasmowego – 5,00 zł. 

2. Nie podlega opłacie zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1ust.1 i 2 w przypadku budowy 

i umieszczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, których właścicielem będzie Gmina Okonek. 

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do 

liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Włodzimierz Choroszewski 

  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 kwietnia 2018 r.

Poz. 2864
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