
UGHWAŁA Nr Xl/81 |2007
RADY GM|NY W STAREJ BŁoTNlcY

z dnia 07 grudnia 2007 r.

w sprawie określenia stawek opłaty za zajęcle pasa drogowego dla dróg, których
zarządcąjest Wójt Gminy Stara Błotnica

Na podstawie art '  18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r'  o samorządzie gminnym tekst
jednol i ty Dz. U. 22001r. Nr 142, poz. 1591; i  zmiany Dz. U. 22002r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr
113 , po2 . 984 ,N r ' 1 53 , po2 . 1271 ,N r 214 , po2 . 1806 ; 22003 r .N r 80 , po2 . 717 ,N r 162 , po2 . 1586 ; 22004 r .
Nr 102, poz. 1055, Nr 1 16, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 22005 r. Nr 172, poz. 144, Nr 175, poz. 1457 z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 , poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218), iań. 40 ust. 8 oraz ań. 40a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pub|icznych (tekst
jednol i ty Dz. U. 22007 r. Nr 19, poz. 115 i  zm.: Dz. U.22007 r. Nr 23, poz. 136; Nr 192, po2.1381) Rada
Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

$'t. Rozporządzenie okreś|a stawki opłat za zajęcie ,| m. pasa drogowego drog' których zarządcą
jest WÓjt Gminy Stara Błotnica, zwanych da|ej ,,drogami gminnymi'', na ce|e niezwiązane z budową,
pzebudową, remontem, utzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami

zaządzania drogami |ub potrzebami ruchu drogowego, zwanych da|ej''uządzeniami..;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budow|anych niezwiązanych z potrzebami zarządzania

drogami lub potzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłącznościw ce|ach innych niż wymienione w pkt 1-3.

s2. 1 Za za1ęcie 1 m2 powiezchni drÓg gminnych, o którym mowa w s 1 pkt 1 i 4, ustala się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) chodników, poboczy, p|aców w ciągach dróg gminnych, ścieŻek rowerowych, ciągow pieszych i

pieszojezdnych oraz pasow dzie|ących 1,00 zł;
2) jezdni do 20 o/o szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych, torowisk oraz e|ementów

drogi wymienionych w pkt 1, jeżeli znajdują się w skrajni drogowej 2,00 zł',
3) jezdni powyŹej 20 % do 50 % szerokości 4,00 zł.,
4) jezdnipowyżej50 % do 1000ń szerokości 8,00 zł;
5) pozostałych e|ementów pasa drogowego 0,50 zł.

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krotszy niŻ 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa
drogowego przez 1 dzień.

s 3. 1 Zazajęcie pasa drogowego, o ktÓrym mowa W $ 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki
opłat za 1 m. powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego puez rzut poziomy umieszczanego
urządzenia:



F'

2' Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie iniynierskim usta|a się roczną stawkę opłat za
1 m2 powiezchni pasa drogowego orogi gńinnój zajętego przez rzu| poziomy umieszczanego uządzenia
. wwysokoŚci 180 zł.

3. Roczne stawki opłat w wysokości okreś|onej w ust. 1 i 2 obejmują petny rok kalendazowy
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym |ub na drogowym obiekcie inżynierskim. Za niepełny rok
ka|endazowy wysokość rocznych stawek opłat obIiczana jest proporcjona|nie do Iiczby miesięcy
umieszczeniauządzenia w pasie drogowym Iub na drogowym obiekcie iniynierskim.

s 4. 1 Za za1ęcie pasa drogowego, o którym mowa W $ 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat
zakaŻdy dzień zajęcia 1 m. powiezchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budow|anego, niezwiązanego z potrzebami

zaządzania drogami |ub potrzebami ruchu drogowego:
a) poza obszarem zabudowanym
b) w obszarze zabudowanym

0,40 zł,
0,30 zł;

2)

3)

rek|amy: o powiezchni niepzekraczającej 1 m., umieszczonej nad |ub na obiekcie, w którym
prowadzona jest działa|ność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej pzez
pzedsiębiorcę działa|ności gospodarczej 0'50 zł,
rek|amy inne niż wymienione w pkt 2 1'80 zł.
2. D|a rek|am świet|nych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 podwyższa

s ię  o  100 %'

$ 5' Stawki opłaty, o których mowa w $ 2 i$ 4, nie mogąprzekroczyć 10 złzajeden dzień zajmowania
pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa W $ 3, nie może przekroczyć 200 zł'

$ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Błotnica

$ 7. Uchwała wchodzi w zycie po up,ływie '14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Uzędowym
WojewÓdztwa Mazowieckiego
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Krzysztof Rokiciński

Lp. LokaIizacja urządzenia W
terenie

Loka|izacja U|ządzenia W pasie drogowym

w poprzek drogi wzdłuz drogi

w jezdni poza jezdnią

1 2 3 4 5

1 poza obszarem zabudowanym 20 zł 16 zł 8zł

2 w obszarze zabudowanym 15 zł 8zł 4zł


