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Poz. 2920
UCHWAŁA NR XIX/137/2016
RADY GMINY BEJSCE
z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządne
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Bejsce na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Przewodniczący Rady Gminy
Bejsce
Jarosław Parada

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Poz. 2920

Załącznik do Uchwały NR XIX/137/2016
Rady Gminy Bejsce z dnia 27 września 2016 r.

Sławki opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
na terenie gminy Bejsce

Lp.

1,

2.

3.

4.

5,

Wyszczególnienie

Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:
a) za zajęcie jezdni;
- do 20% szerokości jezdni
- 20% - 50% szerokości jezdni
- powyżej 50% szerokości jezdni
b) za zajęcie innego elementu pasa drogowego
c) za zajęcie chodników i poboczy
Oplata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 1)
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
1) W odniesieniu do urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej:
a) w jezdni
b) poza jezdnią
c) na drogowym obiekcie inżynierskim
2) W odniesieniu do pozostałych urządzeń infrastruktury technicznej:
a) na obiektach mostowych
b) poza obszarem zabudowanym
- w poprzek drogi
- wzdłuż drogi (w jezdni)
- wzdłuż drogi (poza jezdnią)
c) w obszarze zabudowanym
- w poprzek drogi
- wzdłuż drogi (w jezdni)
- wzdłuż drogi (poza jezdnią)
Opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych 1) niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruch drogowego
a) poza obszarem zabudowanym
b) w obszarze zabudowanym
Opłata za umieszczenie pasie drogowym reklam2)
a) zawierającej informacje o gminie, powiecie, województwie (mapy, plansze tablice)
b) inne niż wymienione w poz. a)
Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach niż
wymienione w poz. 1 - 4

Stawka opłaty
za zajęcie 1 m2
pasa
drogowego
2,00 zł / dzień
4,00 zł / dzień
8,00 zł / dzień
2,00 zł / dzień
1,00 zł / dzień

2,00 zł / rok
1,00 zł / rok
2,00 zł / rok
180,00 zł / rok
20,00 zł / rok
8,00 zł / rok
4,00 zł / rok
40,00 zł / rok
16,00 zł / rok
8,00 zł / rok

0,30 zł / dzień
0,40 zł / dzień
0,10 zł / dzień
1,80 zł / dzień
0,40 zł / dzień

l)

- stawka za l m2 powierzchni zajętej przez rzut poziomy obiektu / urządzenia

2)

- stawka za 1 m2 powierzchni reklamy

Zgodnie z art. 40 ust. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, za zajęcie pasa drogowego
o
powierzchni niniejszej niż 1m 2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub
urządzenia mniejszej nit l m 2 stosuje się stawki takie jak zajęcie 1 m 2 pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego przez okres
krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego przez l dzień.

