Projekt zlohony przez
Burmistrza Miasta Kola

UCHWAI-A NR
RADY MIEJSKIEJ W KOLE

zdnia

.2020r.

zmieniaj4ca Uchwalg Nr XXII/14512004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustaienia stawek opla t za zajgcie pasa drogowego dla cl169 gminnych na terenie miasta Kola

Napodstawieart.40ust.8igustawy zdnia2lnarca lg85r.odrogachpublicznych (t.j.Dz.U.z2018t'
po2. 2068 z poLn. zm.) Rada Miejska w Kole uchwala, co nastqpu.ie:
w Kole z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia
$ 1. W Uchwale Nr XXII/l4 512004 Rady Mie.jskiej
stawlt op1at za zajgcie pasa drogowego dla dr6g gminnych tra terenie miasta I(ota $ I otrzyrnuje nowe
brzmienie:

jest
Ustala sig wysoko36 stawek oplat za zalqcie pasa clrogowego dr6g publicznych, dla kt6rych zatzEdc4
Gmina Miejska Kolo, na cele nibzwi4zane zbudowzl, przebuclow4, remontem, utrzymanietn i ocliron4 dr6g

w nastgpuj 4ce.i wysokoSc

i

:

Zazajgcie lm2 pasa drogowego wcelu prowadzenia rob6t wpasie drogowytn, ustala sig nastqpuj4ce
stawki oplat za kaZdy dzieh zajqcia:
Wysoko66 stawki oplqtf
Elemenff pasa drogowego
0,50 zl
kzdnia do 20Yo szerokoSci, opaski, zatoki autobusowe, zatoki

l.

noqfoinwe

2,00 zl
4,00 z+
0,50 z+
0,30 zl

iezdria powyzei 200/o szeroko(ci do 50& ,ZgtgLgt"l
irrAnia Dowyzei 50% szeroko6ci do calkowitego zajQcia
ihodniki, Sciezki rowerowe, ci@pzdll
oobocza. place, pasv dziel}ce, pasy zieleni

do
zajEcie lm2 pasa drogowego, w celu prowadzenia rob6t w pasie drogowyln, w odniesieniu
zl'
obiekt6w iuizqdzehinfrastruktu.y t.l"ko,r,,,nil<acyinej ustala si9 stawkg oplatzakaldy dzieizaigcia-0,20
3.Za za.jqcie pasa drogowego na umieszczenie urzqdzeh infrastruktuly technicznej niezwiqzanej
z potrzebanri'"zarz4dzania drJga,nilub potrzebami ruchu clrogowego ustala sig stawkg rocznl oplat za Im2
powierzchrri zajgtejptzezrzulpoziorny urnieszczanegowzqdzeniazlokalizowanego w pasie drogowym:
Z.

Za

Wysoko$6 stawki

Rodzaj wzqdzenia

oolatv

@ej,kana|izacyjnej,cieplowniczej,elelrtroenergetycznej,
az,ow ei i oozostalvch rod zai 6w infrastruktury
Infrastruktury telekorn uniliggyiqe-i

16,00 zl

I rok

16.00 zl

I rok

s

Roczrra stawka optrat obejrnuje pelny
w pasie drogowym,

rok kalendarzowy tttnieszczenia u'z4dzenia

zlokalizowanego

zqigcie pasa drogowego w celu urnieszczania w pasie drogowyrn obiekt6w budowlanych
ustala sig
niezwiqzatryclt zpotrzeba iirzqdrania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4.

Za

stawkg oplat za kaildy dzien zajgcia:
Rodzai obiektu budowlanego, reklamy
Zu t * powierzchni rzuttt poziotnego
Za 1 m2 powierzchni reklamY

Wysoko66 stawki oPlatY
0.10 zll dobe
1,00 zl / dobE

l-4'
5.Zazajgcie I rn, pasa drogowego, na prawach wytqczno6ci, wcelach innych niz wymienione wpkt
ustala sig nastqpuj4ce stawki oplatzakaZdy dziefi zajqcia:
Cel zaiecia pasa drogowego
odtworzenie nawierzchni
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Wvsoko66 stawki oplaW
0,20 zl

Strona I

$ 2. Wykonanie uchwaty powierza sig Bunnistrzowi Miasta I(ola.
g 3. Uchwala wchodzi w zycie
Woj ew6dztwa Wielkopolskiego.

po up.lywie

14

it

dni od dnia ogtoszenia

;'iCIlil-l!l,ft.',,!

!

i.:!:: !iL.'U

L'',.tt, iil
l4t:4!vw'i.

iiart.ittt ?,tlwttfi
7
Id : A6DTDDC l -66C2-4D

1

C-AIlA4-96 1 00A2834 I 5. Ploiekt

w Dzienniku UrzEdowym

Uzasadnienie do

UCHWALY NR
RADY MIEJSI(IEJ W KOLE
z dnia.
zmieniaj4cej Uchwalg Nr XXII/14512004 Rady Mieiskiej w Kole z dnia 2 krvietnia 2004 r,
w sprawie ustalenia stawek oplatza zajgcie pasa drogowego dla dr6g gminnych na terenie

Z dniem25 paldziernika2019 roku weszty w Lrycie zmiany niekt6rych postanowiei ustawy o drogach
publicznych , kt6re objEly m. in. obniZenie maksymalnych stawek za zajgcie pasa drogowego
w odniesieniu do obiekt6w iurz1dzeri infrastruktury telekornunikacyjnej . Zgodnie z art. 40 ust. 8 organ
stanowi4cy jednostkg samorz4du terytorialnego, w drodze uchwaty, ustala dla dr6g, kt6rych zarzqdc1
jest jednostka samorz4du terytorialnego, wysokoS6 stawek oplaty za zajgcie 1 m2 pasa drogowego.
Stawki oplaty, o kt6rych rnowa w ust. 4 i 6, nie rnog4 przekroczyd l0 zl. za jeden dziefi zajmowania
pasa drogowego, a stawka oplaty, o kt6rej lnowa w ust. 5, nie moze przekroczyl 200,- z+., ztym 2e w
odniesieniu do obiekt6w i wzqdzei infrastruktury telekomunikacyjnej stawki oplaty, o kt6rej mowa w
ust. 4 i 6, nie mog4 przekroczyl Q,20 zl. za jeden dziert zajmowania pasa drogowego, a stawka oplaty,
o kt6rej mowa w ust. 5, nie moze przekroczyd 20,- zl., kt6rych zarzqdc4jest jednostka samorz4du
terytorialnego.
W zwi4zku zpovtyhszym konieczna jest zmiana obowi4zuj4cej uchwaty Nr XXII/14512004 z dnia2}
kwietnia 2004 roku w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej.
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