
UCHWAŁA NR XVIII/135/ 2020 
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/131/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 21 stycznia 2020r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2018r.poz. 2068 z późn. zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XVII/131/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych § 2 ust. 3 przyjmuje brzmienie:  

„§ 2. 3. Za zajęcie 1m² pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej ustala się następujące stawki opłat za: 

1) prowadzenie robót w pasie drogowym za każdy dzień zajęcia -  0,20 zł, 

2) umieszczenie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej za każdy rok zajęcia - 
20,00 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY Rady 
Miejskiej Rydzyny 

 
 

Roman Skiba 
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/135/2020

Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 lutego 2020 r.

Proponuje się Wysokiej Radzie przyjęcie zmiany Uchwały Nr XVII/131/2020 Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach
gminnych w związku z techniczną omyłką polegającą na błędnym ujęciu słów: „za każdy dzień zajęcia” na
końcu zdania w § 2 ust. 3. Prawidłowo zapis ten powinien odnosić się wyłącznie do § 2 ust. 3 pkt 1. To
jednocześnie powoduje konieczność dodania w pkt 2 tego samego paragrafu słów: „za każdy rok zajęcia",
co bezpośrednio wynika z zapisów ustawowych.
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