Uchwała Nr XXXIV/............/2005
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia .................... 2005r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/150/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
30 wrze nia 2004r. w sprawie stawek opłat za zaj cie pasa drogowego ulic
i dróg, których zarz dc jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 3 i ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U z 2004r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami), art.18 ust. 2 pkt 8 z dnia
8 marca 1990r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
uchwala si , co nast puje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/150/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 wrze nia 2004r.
w sprawie stawek opłat za zaj cie pasa drogowego ulic i dróg, których zarz dc jest
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w § 3 skre la si ust. 3,
2) § 4 ust. 1, pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pasa drogowego zaj tego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego
a mianowicie:
a) kiosku handlowego
- Rynek
0,40 zł
- pozostałe ulice
0,15 zł
b) ogródka piwnego

- Rynek
- pozostałe ulice

0,40 zł
0,15 zł

c) pozostałych

- Rynek
- pozostałe ulice

0,40 zł
0,15 zł”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3 Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urz dowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
Do uchwały Nr /............./............./2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia .................2005r.

Podj cie uchwały jest wypełnieniem delegacji zawartej w art. 40 ust. 8 ustawy
o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U z 2000r. Nr 71, poz. 838 ze zmianami),
zgodnie z którym organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego w drodze uchwały
ustala dla ulic i dróg, których jest zarz dc wysoko stawek opłat za zaj cie pasa drogowego
ulic i dróg.
Uchwała ureguluje spraw opłat zwi zanych z zaj ciem pasa drogowego w celu
umo liwienia zlokalizowania w pasie drogowym ogródków piwnych. Opłat takich nie
przewidywała uchwała Nr XXII/150/2004. Zaproponowane opłaty s opłatami dobowymi.
Obowi zuj ca stawka dla obiektów handlowych lub usługowych zgodnie z uchwał Rady
Miejskiej Nr XXII/150/2004 wynosi 0,15 zł.
Ponadto skre la si w § 3 ust. 3, poniewa kwestia obliczania stawek za umieszczenie
urz dze infrastruktury technicznej nie zwi zanych z potrzebami zarz dzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego w drodze przez niepełny rok kalendarzowy, została
uregulowana ustaw z 29 lipca 2005 roku „o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
zmianie niektórych innych ustaw”. Opłaty nalicza si proporcjonalnie do liczby dni
umieszczenia urz dzenia – nie jak dotychczas: proporcjonalnie do liczby miesi cy.
Wobec powy szego, podj cie uchwały jest zasadne i celowe.

