UCHWAŁA NR XIV/ 190 /08
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 28 lutego 2008 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla
dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała
Na podstawie art.40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 23 poz. 136 i Nr 192 poz.
1381 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z
2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.
1218 ) Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr XIV/142/04 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała § 4
otrzymuje brzmienie:
„§4

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności stawka dzienna wy
nosi:
1) pod parking
- 0,25 zł
2) pod tymczasowe stoiska handlowe i inne
- 1,00 zł
2.Stawkę określoną w ust.1 pkt 1 obniża się do kwoty 0,15 zł dla osób niepełnosprawnych.”
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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