Uchwała nr XXVII/574/08
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 czerwca 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których
zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.
1591 z późn. zm./ oraz art. 40 ust. 8 i 9 w związku z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych / Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm./.
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. W uchwale nr VII/83/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007 r. w
sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w
granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta
Katowice, § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Stawki opłat rocznych za 1 m² powierzchni pasa drogowego dróg
publicznych, zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w
§ 1 pkt 2 ustalić w sposób następujący:
1) dla urządzeń infrastruktury technicznej umieszczonych w pasie
drogowym z wyłączeniem obiektów mostowych:
a) dla sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ciepłowniczej – 25,00 zł,
b) dla sieci gazowej i wodociągowej – 40,00 zł,
c) dla linii energetycznej i telekomunikacyjnej oraz urządzeń z nimi
związanych – 40,00 zł,
2) dla urządzeń infrastruktury technicznej umieszczonych na obiektach
mostowych:
a) dla sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ciepłowniczej – 80,00 zł,
b) dla sieci gazowej i wodociągowej – 120,00 zł,
c) dla linii energetycznej i telekomunikacyjnej oraz urządzeń z nimi
związanych – 200,00 zł ”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia
2009 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

