UGHWAŁA Nr Xl/81|2007
RADY GM|NY W STAREJ BŁoTNlcY
z dnia 07 grudnia2007 r.
w sprawieokreślenia
stawekopłatyza zajęclepasa drogowegodla dróg, których
zarządcąjestWójt Gminy Stara Błotnica

Na podstawieart' 18 ust.2 pkt 8 ustawyz dnia 8 marca 1990r'o samorządziegminnymtekst
jednolity
Dz. U. 22001r.Nr 142,poz. 1591;i zmianyDz. U. 22002r.Nr 23, po2.220,Nr 62, poz. 558,Nr
113,po2.984,Nr'153,po2.1271,Nr214,po2.1806;22003r.Nr80,po2.717,Nr162,po2.1586;22004r.
Nr 102,poz. 1055,Nr 116, poz. 1203,Nr 214, poz. 180622005 r. Nr 172,poz. 144, Nr 175,poz. 1457z
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 ustawyz dnia 21 marca 1985 r. o drogachpub|icznych(tekst
jednolityDz. 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 Błotnicyuchwala co następuje:

,|
$'t. Rozporządzenieokreś|astawki opłatza zajęcie m. pasa drogowegodrog' których zarządcą
jest WÓjt Gminy Stara Błotnica,zwanych da|ej,,drogamigminnymi'',na ce|e niezwiązanez budową,
pzebudową,remontem,utzymaniemi ochronądróg,dotyczące:
1) prowadzeniarobótw pasie drogowym;
2) umieszczaniaw pasie drogowymurządzeń infrastruktury
technicznejniezwiązanychz potrzebami
zaządzania drogami|ubpotrzebamiruchudrogowego,zwanychda|ej''uządzeniami..;
3) umieszczaniaw pasie drogowymobiektów budow|anychniezwiązanychz potrzebamizarządzania
drogamilub potzebami ruchudrogowegooraz reklam,
4) zajęciapasa drogowegona prawachwyłącznościw
ce|achinnychniżwymienionew pkt 1-3.
s2. 1 Za za1ęcie1 m2 powiezchni drÓg gminnych,o którym mowa w s 1 pkt 1 i 4, ustala się
następującestawki opłatza każdydzień zajęcia:
1) chodników,poboczy, p|aców w ciągach dróg gminnych,ścieŻekrowerowych,ciągow pieszych i
pieszojezdnych
oraz pasow dzie|ących
1,00zł;
2) jezdni do 20 o/oszerokości,
opasek, zatok postojowychi autobusowych,torowiskoraz e|ementów
drogiwymienionych
w pkt 1, jeżeliznajdująsię w skrajnidrogowej
2,00 zł',
3) jezdnipowyŹej20 % do 50 % szerokości
4,00 zł.,
4) jezdnipowyżej50
% do 1000ńszerokości
8,00zł;
5) pozostałych
e|ementówpasa drogowego
0,50 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krotszy niŻ 24 godziny traktujesię jak zajęcie pasa
drogowegoprzez 1 dzień.
rocznestawki
s 3. 1 Zazajęcie pasa drogowego,o ktÓrymmowaW $ 1 pkt 2, ustalasię następujące
opłatza 1 m. powierzchnipasa drogowegodrogi gminnejzajętegopuez rzut poziomyumieszczanego
urządzenia:

F'

Lp.

LokaIizacjaurządzeniaW
terenie

Loka|izacjaU|ządzeniaW pasie drogowym
w poprzekdrogi

wzdłuzdrogi
w jezdni

poza jezdnią

1

2

3

4

5

1

pozaobszaremzabudowanym

20 zł

16 z ł

8zł

2

w obszarzezabudowanym

1 5z ł

8zł

4zł

2' Za umieszczenieurządzeniana drogowymobiekcie iniynierskimusta|asię rocznąstawkę opłatza
1 m2 powiezchnipasa drogowegoorogigńinnój zajętegoprzez rzu|poziomyumieszczanegouządzenia
. wwysokoŚci180zł.
3. Roczne stawki opłatw wysokościokreś|onej
w ust. 1 i 2 obejmująpetny rok kalendazowy
umieszczeniaurządzeniaw pasie drogowym|ub na drogowymobiekcie inżynierskim.
Za niepełnyrok
ka|endazowy wysokośćrocznych stawek opłat obIiczana jest proporcjona|nie
do Iiczby miesięcy
umieszczeniauządzeniaw pasie drogowymIubna drogowymobiekcieiniynierskim.
s 4. 1 Za za1ęciepasa drogowego,o którymmowa W $ 1 pkt 3, ustalasię następującestawkiopłat
zakaŻdydzieńzajęcia1 m. powiezchni:
1) pasa drogowegozajętego przez rzut poziomyobiektu budow|anego,niezwiązanegoz potrzebami
zaządzania drogami |ubpotrzebamiruchu drogowego:
a) poza obszaremzabudowanym
0,40zł,
b) w obszarzezabudowanym
0,30zł;
2) rek|amy:o powiezchni niepzekraczającej1 m., umieszczonejnad |ub na obiekcie, w którym
prowadzonajest działa|ność
gospodarcza, zawierającejwyłącznieinformacjeo prowadzonejpzez
pzedsiębiorcędziała|ności
gospodarczej
0'50 zł,
3) rek|amyinneniżwymienione
w pkt2
1'80 zł.
2. D|a rek|amświet|nych
i podświetlanych
stawkęopłatyokreślonej
w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 podwyższa
s i ę o 1 0 0% '
o którychmowa w $ 2 i$ 4, nie mogąprzekroczyć
10 złzajedendzień zajmowania
$ 5' Stawkiopłaty,
pasa drogowego,a stawka opłaty,o której mowa W $ 3, nie możeprzekroczyć200 zł'
$ 6. WykonanieUchwałypowierzasię WójtowiGminyStara Błotnica
'14
$ 7. Uchwaławchodzi w zycie po up,ływie dni od dnia ogłoszeniaw dzienniku Uzędowym
WojewÓdztwaMazowieckiego
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