UCHWAŁA Nr VIII/86/2007
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/301/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego obowiązujących na drogach Gminy
Miasto Łowicz.
(Łódź, dnia 12 czerwca 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005
r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 40 ust. 8
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136)
Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVIII/301/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego obowiązujących na drogach Gminy Miasto Łowicz
wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 ust. 3 lit. "a" i "b" otrzymuje brzmienie:
2
"lit. "a" 0,50 zł/1 m / dzień - powierzchnia umieszczonej reklamy liczona po obwodzie z obu jej stron
poza strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej wpisaną do rejestru decyzją Nr 933 z dnia 20 maja 1993
r.,
2
lit. "b" 1,00 zł/1 m / dzień - powierzchnia umieszczonej reklamy liczona po obwodzie z obu jej stron w
strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej wpisaną do rejestru decyzją Nr 933 z dnia 20 maja 1993 r."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

