
UCHWATA Nr XXXI/1 80/2005
RADY GMINY W STAREJ BLOTNICY

z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie okreSlenia stawek oplaty za zajgcie pasa drogowego dla drog, ktorych zarzqdcq
jest Wojt Gminy Stara Blotnica na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozEdzie gminnym (tekst
jednol i ty  Dz.  U.22001r.  M 142,  poz.  1591;  z  2o02r .  Nr  23,  poz.22o,Nr62,  poz 558,  Nr  113,  poz 984,
Nr 153,  poz.  1271,  Nt  214,  poz.  1806;  z  2003r .  Nr  80,  poz.717,  Nr  '162,  poz.  1586;  z  2O04r.  Nr  102,  poz.
1055,  Nr  116,  poz.  12Q3,  Nr  214,  poz.  1806 z 2005 r  Dz.  U.  Nr  172,  poz.  1441,  Dz.  U.  Nr  175,  poz
1457),, i art. 40 ust. I otaz aft. 40a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. V. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 t zm . Dz. U. z 200/. r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163,
poz. 1362, Nt 172, poz. 1440, Nr '163, poz. 1364, Nr 179, poz. 1486, Nr '169, poz. 1420, Nr 172, poz.
1441 ) Rada Gminy w Starej Blotnicy uchwala co nastepuje:

S 1. RozpozEdzenie okre6la stawki oplat za zAecie.l m' pasa drogowego drog, ktorych zazqdca-
jest Wojt Gminy Stara Blotnica, zwanych dalej ,,drogami gminnymi", na cele niezwiEzane z budowE,
przebudowE, remontem, utzymaniem i och ronq d rog, dotyczEce:

1) prowadzenia robot w pasre drogowym;
2) umreszczania w pasie d rogowym urzEdzeh infrastruktury technicznej niezwiqzanych z potrzebami

zarzqdzania drcgam i lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej "uzEdzeniami";

3) umieszczania w pasie drogowym obiekt6w budowlanych niezwiEzanych z potrzebami zarzqdzania
drogam i lub potrzebam i ruchu drogowego oraz reklam,

4l zajecia pasa drogowego na prawach wylacznosciw celach innych niz wymienione w pkt 1-3.

52-1.2a zajecie 1 m' powierzchni dr6g gminnych, o ktorym mowa w S 1 pkt 1 i4. ustala sie
nastepujEce stawk i oplat za kazdy dzien zajecia:
1) chodnikow, poboczy, placow w ciqgach drog gminnych, Sciezek rowerowych, ciEgow pieszych i

pieszojezdnych oraz pasow dzielEcych 1,00 zt,
2) lezdni do 2Q o/o szerokosci, opasek, zatok postojowych i autobusowych, torowisk oraz elementow

drogi wym ienionych w pkt 1, jezeliznajdujq siQ w skrajni drogowej 2,Q0 zl,
3) jezdni powyu ej 20 o/o do 50 % szerokosci 4,0Q zl,
4) jezdni powyzej 50 % do 100 % szerokosci 8,00 zl;
5) pozostalych element6w pasa drogowego 0,50 zl.

2. Za|ecie pasa drogowego przez okres krotszy ni2 24 godziny traktuje siQ Jak zajecie pasa
drogowego pzez 1 dzieh.

S 3. 1. Za zajecie pasa drogowego, o kt6rym mowa w S 1 pkt 2, ustala sie nastepu.iqce roczne stawki
oplal za 1 m' powierzchni pasa drogowego drogi gminneJ zajetego przez zut poziomy umreszczanego
utzqdzenta.



l n Lokalizacja uzAdzenia w
terenie

Lokalizacja urzEdzenia w pasie drogowym

w poprzek drogi wzdlu2 drog i

w jezdni poza jezdniE

1 2 J 5

1 poza obszarem zabudowanym 20 zl 16 z l 8 z l

w obszarze zabudowanvm 15 z l 8 z l 4 z l

2. za umeszcze^te urzEdzenia na drogowym obiekcie inzynierskim ustala se rocznq stawkQ op+at za
1 m'powiezchni pasa drogowego drogi gminnej zajgtego przez rzut pozromy umreszczanego utzqdzenta
- w wysokoSci 180 zl.

3. Roczne stawki oplat w wysokosci okreslonej w ust. 1 i 2 obejmuia pelny rok kalendazowy
umieszczenia urzqdzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inzynierskim. Za niepelny rok
kalendarzowy wysokosc rocznych stawek oplat obltczana jest proporqonalnie do liczby miesigcy
umieszczenia utzadzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inzynierskim.

94. 1.za zajqcie pasa drogowegc, o ktorym mowa w $ 1 pkt 3, ustala siQ nastQpujqce stawki oplat
za ka2dy dztefi zajgcia 1 m' pow ie zch n | :
1) pasa drogowego zqelego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiEzanego z potrzebami

zatzqdzania d rogam i I ub potrzebam i ruch u d rogowego:
a) wza obszarem zabudowanym 0,40 zl,
b) w obszarze zabudowanym 0,30 zl;

2) reklamy: o powierzchni n ieprzekraczajqcej 1m', umieszczonej nad lub na obiekcie, w ktorym
prowadzona jest dzialalno6c gospodarcza, zawiera.jEcej wylaczn ie informacje o prowadzoneJ przez
przedsi'2biorce dzia+alnosci gospodarczej 0,50 zl,

3) reklamy inne nL wymienione w pkt 2 1,80 zt.
2. Dla reklam Swietlnych i podswietlanych stawke oplaty okreslonej w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 podwfzsza

sie o 100 %.

S 5. Wykonanie Uchwafy powieza se Woitowi Gminy Stara Bbtnica

S 6. Uchwala wchodzi w zycie po upiywie 14 dni od dnia ogloszenia w dzienniku U z9dowym
Wojewodztwa Mazowieckiego
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