
UCHWALA NR XIX/135/2016
RADY GMINY OSTR6WEK

7 dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia stawek oplat za zajecie pasa drogowego na cele niezwiazane z potrzebami
zarzadzania drogami i potrzebami ruchu drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy

Ostrowek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnyrn ( tj: Dz. U. z
2016 r. poz. 446, 1579 ) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t j :
Dz. U z 2016 r. poz. 1440) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. Ustala si? stawki oplat za zajecie pasa drogowego drog gminnych na terenie Gminy Ostrowek, w
celu:

1) prowadzenia robot w pasie drogowym w celach niezwiazanych z budowa, przebudowa, remontem,
utrzymaniem i ochronq drog;

2) umieszczenia w pasie drogowym urzadzeh infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektow budowlanych niezwiazanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

4) zajecia pasa drogowego na prawach wytacznosci w celach innych niz wymicnione w pkt 1 do 3.

§ 2. 1 Za zajecie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu, o ktorym mowa w § I pkt 1. ustala sie
nastepujace stawki optat za kazdy dzieri zajecia:

1) przy zajeciu jezdni do 50% szerokosci - 5,00 T\\) przy zajeciu jezdni powyzej 50% szerokosci - 8,00 zl;

3) przy zajeciu poboczy, chodnikow, placow, zatok postojowych i autobusowych, sciezek rowerowych i
ciagow pieszych - 4,00 zt;

4) przy zajeciu drogi o nawierzchni gruntowej, zwirowej i zuzlowej - 3,00 zt.

2. Za zajecie elemcntow pasa drogowego nie wymienionych w ust. I pkt I do 3 ustala sie stawke opiat
za kazdy dzich zajecia 1 m2 pasa drogowego w wysokosci - 2,00 zl.

3. Za zajecie pasa drogowego na potrzeby realizacji inwestycji wtasnych Gminy Ostrowek ustala sie
stawke oplat za kazdy dzieh zajecia 1 m2 pasa drogowego w wysokosci - nie pobiera sie optat.

§ 3. Ustala sie nastepujace stawki oplat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej
zajetego przez rzut poziomy umieszczonych urz^dzen , o ktorych mowa w § 1 pkt 2:

1) zlokalizowanych w pasie drogowym - 50,00 zt;

2) na drogowym obiekcie inzynierskim - 150,00 zt.

§ 4. Ustala sie nastepujace stawki optat za kazdy dzieri zajecia I m2 powierzchni pasa drogowego
drogi gminnej w celu, o ktorym mowa w § I pkt 3:

1) w przypadku zajecia przez rzut poziomy obiektu handlowego lub ustugowego - 2,00 zt;

2) w przypadku zajecia przez rzut poziomy tyrnczasowego obiektu handlowego - stoiska - 5,00 zt;

3) w przypadku zajecia przez rzut poziomy reklamy - 5,00 zt;

4) w przypadku zajecia przez r/ut poziomy innych obiektow - 2,00 zt.
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§ 5. 7,a zajecic pasa drogowego na prawach wyfacznosci w celu, o ktorym mowa w § I pkt 4, ustalu
sie stawke oplat za kazdy dzien zajecia - 3,00 z\

§ 6. Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 7. Traci moc uchwata nr XVIII/120/04 Rady Gminy Ostrowek z dnia 27 wrzesnia 2004 r. w sprawic
wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego ( Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2004 r. Nr 286, po/..
2391)

§ 8. Uchwata wchodzi w zycie po upJywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodni
G

Andrzei
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