Uchwala Nr XXIX/ 205 72013
Rady Gminy
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie wysokosci stawek oplat za zaj^cie pasa drogowego
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzaxlzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz.
594) oraz art. 40 ust 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj Dz.U. z 2013 r. poz.260) Rada
Gminy Popielow uchwala, co nast^puje:

§1.
Uchwala okresla stawki opiat pobieranych przez zarzajic? drogi za zaj^cie 1 m2 pasa drogowego drog b^da^cych
w zarzaxlzie gminy, na cele nie zwi^zane z budowa^, przebudowa^ remontem, utrzymaniem i ochrona^ drog
obejmuj^ce:
1) prowadzenie robot w pasie drogowym,
2) umieszczanie w pasie drogowym urzajdzeri infrastruktury technicznej niezwi^zanych z potrzebami zarza^dzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczenie w pasie drogowym obiektow budowlanych niezwiajzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zaj^cie pasa drogowego na prawach wyla^cznosci na cele inne niz wymienione w pkt. 1-3.
§2.

1. Ustala si§ nast§puja_ce dzienne stawki oplat:
Element zajecia

Stawka ( Pin )

1) Za zajfcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego:
a.)

do 20 % szerokosci

3,00

b.)

od 20% do 50 %

5,00

c.)

pow. 50 % do caikowitego zajecia

8,00

2) Za zajecie 1 mz chodnika , placow, sciezek rowerowych, tiagow pieszych:

3,00

3) Dla elementow pasa drog owego, nie wymienionych w pkt. 1 i2 za 1 m2 pasa drogowego/dzien
zajecia:

3,00

2. Zajecie pasa drogowego przez okres krotszy niz 24 godziny traktowane jest jako zaj^cie pasa drogowego przez
1 dzien.
§3.

1. Za zajgcie pasa drogowego w przypadku, o ktorym mowa w § 1 pkt 2 ustala si? nast^puja^ce roczne stawki oplat
za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zaje^ej przez rzut poziomy umieszczanego urzajdzenia:
Element zajecia

Stawka ( Pin )

a)

na terenie zabudowanym

20,00

b)

poza terenem zabudowanym

20,00

c)

na obiekcie inzynierskim

200,00

Id: 81F103DC-B6CF-4198-8065-1F3E26744B7E. Projekt

Strona 1

2. Roczne stawki oplat obejmuja^ pelny rok kalendarzowy umieszczenia urzajlzenia w pasie drogowym. Za niepelny
rok kalendarzowy wysokosc rocznych stawek oplat obliczona jest proporcjonalnie do liczby miesi^cy ( wliczajajc
miesiace niepelne) umieszczenia urzajdzen w pasie drogowym.
§4.

1. Za zaj?cie pasa drogowego, o ktorym mowa w § 1 pkt 3 ustala si? naste-puja^ce dzienne stawki oplat za 1 m2
powierzchni:
Element zajecia

Stawka ( Pin )

1) Pasa drogowego zajetego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub uslugowego:
poza obszarem zabudowanym

1,00

b) w obszarze zabudowanym
2) Reklamy z zastrzezeniem pkt 3
3) Reklamy

1,00

a)

1,50

a)

o pow. nie przekraczaj^cej 0,25 m2 , umieszczonej na obiekcie w ktorym prowadzona jest
dzialalnosc gospodarcza, zawieraja.cej wyla^cznie informacje o prowadzonej przez przedsi?biorce
dzialalnosci gospodarczej w tym obiekcie

3,00

b)

zawieraja_cej informacje o gminie, powiecie lub wojewodztwie w szczegolnosci w postaci planow.
map, tablic, plansz itp.

0,10

2. Do reklam swietlnych i podswietlanych stawke^ oplaty okreslonej w ust. 1 pkt 2 i 3 litera a),podwyzsza si?
o 100%.
§6.

Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Popielow.

Traci moc uchwala nr XVII/141/2004 Rady Gminy w Popielowie z dnia 16 wrzesnia 2004r w sprawie wysokosci
stawek optat za zaj?cie pasa drogowego

Uchwala podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Opolskiego i wchodzi w zycie po uplywie
14 dni od jej ogloszenia.

s zyiiski

Radca
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UZASADNIENIE
Pierwotny projekt uchwaty zostat opracowany na podstawie obowiazujapych przepisow o drogach
publicznych, zgodnie z ktorymi istnieje ustawowy obowiazek podj^cia przez Rad§ Gminy uchwaty ustalaja^cej
stawki za zaj^cie pasa drogowego drog gminnych oraz umieszczania w pasie drogowym urza^dzeri
infrastruktury technicznej niezwiazanych
z potrzebami zarzajdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.
Zmiana stawek za zaj^cie pasa drogowego a takze umiejscowienie urza^dzen wynika z koniecznosci
uiszczania wi^kszych optat przez Gmine Popielow dla zarzqdcow drog powiatowych i wojewodzkich.
Optaty za zajfcie pasa drogowego i umiejscowienia urzqdzen w pasie drogowym stanowia^ dochod budzetu
Gminy przeznaczony na realizacje zadah wtasnych, a zwtaszcza remontow i utrzymania biezqcego drog
stanowiaxych wtasnosc Gminy Popielow.
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