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UCHWAŁA NR             /           /  05
Rady Miejskiej w Sulechowie
 z dnia........................2005.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych.

Na podstawie art.40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
		
 1.  W uchwale Nr XVIII/149/04 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie  
       ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pa-
       sie drogowym dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 41, poz. 753) wprowadza się na 
       stępujące zmiany:
	
1) 	3 ust.1 otrzymuje brzmienie:
	3.1. 	Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w  1 ust. 2 ustala 			się roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut po				ziomy umieszczonego urządzenia:
    1) poza obszarem zabudowanym					
		a) dla sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej		-	  0,05 zł
		b) dla sieci gazowych															-	  2,00 zł
		c) dla sieci energetycznych, telekomunikacyjnych i innych				-	  8,00 zł
    2) w obszarze zabudowanym						
		a) dla sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej		-	  0,06 zł
		b) dla sieci gazowych															-	  2,00 zł
		c) dla sieci energetycznych, telekomunikacyjnych i innych				-	16,00 zł
    3) na drogowym obiekcie inżynierskim	
		a) na obszarze niezabudowanym												-  100,00 zł
		b) na obszarze zabudowanym												-  160,00 zł
	
	2)	5 otrzymuje brzmienie:
		5 1.	Za zajęcie 1m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wy	-					mienione w 1 ust. 1-3, ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia - 1,00 zł
				z zastrzeżeniem ust.2.
	
	     		2.	Za zajęcie 1m2 pasa drogowego na prawach wyłączności celem ustanowienia wy-					dzielonego miejsca postojowego oznaczonego kopertą i znakiem identyfikującym 					użytkownika, ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia - 0,38 zł


 2.  Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Sulechowa.

 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
	  wództwa Lubuskiego i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na 
       tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sulechowie.


