UCHWAŁA NR V/76/19
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 7 marca 2019 r.
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 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.), po
przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. W uchwale nr XLVIII/896/17 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których
zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 5917) wprowadzić następujące
zmiany:
1) w § 4 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dla zajęcia przez rzut poziomy innych obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem pkt 5:
a) dla drogi krajowej - 0,70 zł,
b) dla drogi wojewódzkiej - 0,70 zł,
c) dla drogi powiatowej - 0,60 zł,
d) dla drogi gminnej - 0,50 zł.”;
2) w § 4 ust. 1 w pkt 4 lit. b kropkę zastąpić przecinkiem i dodać pkt 5 w brzmieniu:
„5) dla zajęcia przez rzut poziomy obiektów budowlanych stanowiących termoizolację budynków:
a) dla drogi powiatowej - 0,01 zł,
b) dla drogi gminnej - 0,01 zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice
Maciej Biskupski
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