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Poz. 3773
UCHWAŁA NR XXXI/350/2013
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/247/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg,
dla których zarządcą jest Gmina Krzeszowice
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 roku, poz.260) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591 z p. zmianami) Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: „Za zajęcie pasa drogowego, na prawach wyłączności, w celach
innych niż wymienione w § 2, 3 i 4, ustala się stawkę opłaty dziennej w wysokości:
1) w przypadku korzystania z zajmowanych powierzchni w celach komercyjnych- 0,25 zł za m2,
2) w przypadku korzystania z zajmowanej powierzchni w celach niekomercyjnych – 0,10 zł za m2.
2. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
1) za zajecie pasa drogowego w celu przeprowadzenia robót oraz umieszczenie w pasie drogowym
infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych oraz reklam przez organy Gminy, podmioty stanowiące
jednostki organizacyjne Gminy i stanowiące własność Gminy Krzeszowice, opłaty nie pobiera się,
2) za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, w celach innych niż wymienione w § 2, 3 i 4 przez
organy Gminy, podmioty stanowiące jednostki organizacyjne Gminy i stanowiące własność Gminy
Krzeszowice, opłaty nie pobiera się.
§ 2 Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisława Grzęda

