
UCHWAŁA NR 262/XL/2018 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 8 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr 29/V/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2015 r. 
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 
na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Na podstawie art. 12 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 29/W2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu 
wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego, w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„Ustała się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych 
zajętego przez rzut poziomy umieszczonych urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 
za 1 rok umieszczenia na jezdni i pozostałych elementach pasa drogowego znajdujących się 
poza jezdnią -  10,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



uzasadnienie do

UCHWAŁY NR 262/XL/2018 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 8 lutego 2018 r.

zmieniającej uchwałę nr 29/W2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2015 r. 
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 
na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi działania nad uruchomieniem Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej, która połączy wszystkie szkoły w Polsce i zapewni im dostęp do szybkiego 
intemetu, co pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych dla wszystkich uczniów w Polsce, 
zwłaszcza tych zamieszkujących małe miejscowości i wsie. W celu eliminacji barier 
przy budowie sieci szerokopasmowych wprowadza się w § 3 ust. 2 uchwały indywidualną 
stawkę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Obniżenie opłat za zajęcie pasa 
drogowego umożliwi placówkom oświatowym, jak i mieszkańcom, dostęp i korzystanie 
z szybkiego intemetu.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne.


