
 

 

UCHWAŁA NR XVII/134/2020 

RADY GMINY ŚWIDWIN 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

Gminy Świdwin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-

gach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXII/211/2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wysokości 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Świdwin, zmienionej uchwałą Nr XIX/96/2016 Rady 

Gminy Świdwin z dnia 30 czerwca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 2 dodaje się § 2a o następującym brzmieniu: 

„§ 2a. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 w odniesieniu do obiektów 

i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia, bez względu 

na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację – 0,20 zł”; 

2) w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a o następującym brzmieniu: 

„1a. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 w odniesieniu do urządzeń infrastruk-

tury telekomunikacyjnej, ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut po-

ziomy umieszczanego urządzenia bez względu na część pasa drogowego oraz lokalizację – 20,00 zł”; 

3) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: 

„3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 w celu umieszczenia w pasie drogowym 

obiektów budowlanych oraz reklam, w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się opłatę 

za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego oraz po-

wierzchni reklamy bez względu na lokalizację – 0,20 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin. 

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

twa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady 

 

Anna Olejniczak 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 lutego 2020 r.

Poz. 1159
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