
UCHWAŁA NR V/29/19
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/191/05 Rady Gminy w Będzinie z 26 kwietnia 2005 roku w sprawie 
wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994; poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 40 ust. 8 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068; z 2018 r. poz. 12, poz. 317), Rada 
Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Zmienia się § 3 uchwały Nr XXIV/191/05 Rady Gminy w Będzinie z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie 
wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 8, 
poz. 136) w ten sposób, że dodaje się do niego ustęp 2 w następującym brzmieniu: "§ 3.2. Za zajęcie pasa 
drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń gazowych niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² 
powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia: 

1) w pasie drogowym na obszarze zabudowanym 10,00 złotych,

2) w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym 10,00 złotych,

3) na drogowym obiekcie inżynierskim 50,00 złotych.”

§ 2. 

Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIV/191/05 Rady Gminy w Będzinie z dnia 26 kwietnia 2005 roku 
w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2006 r. 
Nr 8, poz. 136) pozostają bez zmian.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Będzinie

Barbara Grudzień
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