
      Uchwała Nr XI/62/2011 
      Rady Gminy Kosakowo 
     z dnia 6 lipca  2011 roku. 

 
 

w sprawie: zmiany uchwały nr XL/7/06 Rady Gminy Kosakowo z dnia 16 lutego 2006 r. 
dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 19, poz. 115 z późn. 
zm.) 

 
Rada Gminy Kosakowo 
uchwala co nastepuje: 

 
§ 1 

 
1.   Zmienia się uchwałę nr XV/7/06 Rady Gminy Kosakowo z dnia 16 lutego 2006r. przez   

zmianę treści w § 3 pkt. 2, który otrzymuje brzmienie: 
      Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki 

określonych w pkt. 1 w wysokości 2%, z wyłączeniem przyłączy wodociągowych i 
przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości pełniących funkcję mieszkaniową bez  
budownictwa wielorodzinnego oraz przy umieszczaniu sieci światłowodowych; dla 
których stosuje się stawkę 0,10 zł. za metr kwadratowy. 

2.   Wykreśla się w § 3 pkt. 4. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 
 

 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym par. 7 pkt. 3 ustawy o 
samorządzie gminnym należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb gminy obejmujących m.in. 
budowę i utrzymanie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, budowę kanalizacji, usuwania 
wodociągów oczyszczania ścieków komunalnych. 
Zmiana Uchwały Nr XL/7/06 z dnia 16.02.2006. w pkt. 2 ma na celu ułatwienie właścicielom 
nieruchomości mieszkalnych skorzystania z przysługującego im prawa w dostępie do sieci 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i kanalizacji oraz internetu. 
Sposób naliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót został 
okreslony w art. 40 ust. 4  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  
 


