UCHWAŁA Nr XXI/167/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XV/112/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18
grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie
pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina
Kleszczewo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 39 ust.7, 7i, art. 40 ust. 8
ustawy z dnia 25 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.
poz. 470) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje :
§1
W Uchwale Nr XV/112/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg
gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kleszczewo na cele niezwiązane z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu wprowadza się zmianę polegającą na tym, że
po § 5 dodaje się § 5a w następującym brzmieniu:
„Ustala się następujące stawki opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego za
każdy rok jego udostępniania:
1)
7,00 zł - w przypadku rury osłonowej;
2)
5,50 zł - w przypadku rury światłowodowej;
3)
1,00 zł - w przypadku mikrorury wchodzącej w skład wiązki mikrorur.”

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Maciejewski

UZASADNINIE
do Uchwały Nr XXI/167/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 31 sierpnia 2020r.

Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych, Zarządca drogi udostępnia kanał
technologiczny na pisemny wniosek podmiotu, który zgłosił zainteresowanie jego
udostępnieniem, w drodze decyzji, w której określa warunki udostępnienia tego kanału.
Zarządca drogi odmawia, w drodze decyzji, udostępnienia kanału technologicznego
w przypadku braku wolnych zasobów w tym kanale. Stawki opłat za udostępnienie 1 mb
kanału technologicznego za każdy rok jego udostępniania nie mogą przekroczyć:
1) 7,00 zł - w przypadku rury osłonowej;
2) 5,50 zł - w przypadku rury światłowodowej;
3) 1,00 zł - w przypadku mikrorury wchodzącej w skład wiązki mikrorur.
Ze względu na fakt, że w Uchwale Nr XV/112/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18
grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa
drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kleszczewo na cele
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu nie określono
stawek za udostępnienie kanału technologicznego zaistniała potrzeba wprowadzenia
zmian w przedmiotowej uchwale poprzez określenie wysokości stawek.
Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za
uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Maciejewski

