UCIIWAŁA Nr LwTl 43 /2010
RADY GMINYW BIRCZY

z dniz 2S lipca 2010 roku
w sprawie opłat za zaiecie pasa drogowego

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dniaŻ7 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekstjedn. Dz. U.
z 2007 t. Nr 19, poz. l15) oraz aft' 18 ust.2 plt1. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminn}łn (tekstjedn. Dz.U.z200l r.Nr 142,poz. 1591 zpóżn' zm.)

Rada Gminy v' Bircry uchwala, co następuje:

$1
Ustala się stawki opłat za zapcie pasa drogowego dróg, dlaktórych zatządcą jest Wójt Gminy Birczą
na cele niezwiązane z budową przebudowąremontem' utrzymaniem i ochroną dróg, dotycące:
l) prowadzenia robót w pasie drogorłym;
2) wnieszczania w pasie drogowym vrządzeń infrastrukur1' technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzarua drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezv'iązanych z potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłącznościw celachinnych niz Ę'mignione w pL1 1-3'
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1. Za zajęcie 1 m2 poł'ierzchni jezdni dróg na cele kreślone rł' $. 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące
stawki opłat za kaŻdy dzień zajęcia:
- 4'00 zł
1) przy zajęciujezdni do 50 % szerokości jezdni
jezdni
- 6,00 zł
2) pny za1ęciu jezdni powyżej 50 % szerokości
2. Stawki okeślone w par. 2 ust' l stosuje się również do ciągów pieszo-jezdnych i ścieŻek
rowerowych.
3. Za zajęcie 1 m2 powierzchni innych niż jezdnia elementów pasa &ogowego na cele
określonew $. l pkt. 1 i 4 ustala się następuj ące stawki opłat zakaŻdy dzien zajęcia:
1) przy zajęciu chodnika, zatoki postojowej, zatoki autobusowej - 3,00 ń
2) przy zajęciu pozostał,vch elementów pasa drogowego
- 2'00 zł
( pobocza, rowu, zieleńca )
4. Zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niŻ 24 godziny trakowane jest jak zajęcie pasa
drogowego przez jeden dzien.
5 . opł'ata za zajęcie pasa drogowego nie może byó nżsa rttŻ l 0'00 zł.
6. Przy realizacji inwestycji polegających na budowie sieci wodociągovych i kanalizac.vjnych
d1a opłat okeślonych w par 2 ust. 1 - 3 udziela się bonifikaĘ rł'wysokości70 %'
Bonifikata nie ma zastosowania dla budowy przyłączy do istniejąc{ sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej.
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o których mowa w par. 1 pk 2 ustala się roczną stawkę opł.aty za
powierzchni psa drogowego zajęIego przez rzli poz\omy urządzenia w wysokości 15.00 zł

Za zajęcie pasa drogowego

1 m2

na

cle,

2. Przy naliezaniu opłat, o których mowa ust. 1 dla umieszczonych rl'pasie drogowyn vrządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się bonifikatę w wysokości90 %.
3' Roczne stawki opłat \Ą, \ĄTsokości określonejw ust. 1 obejmują pełnv rok kalendarzorłry umieszczenia
wządzenia w pasie drogowym. Za vmieszczęnie urządzeria w pasie drogorłym na czas krótszy niŻ rok
kalendarzowy opłatę oblicza się proporcjonatnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie
drogorłym.

ł. i,a zijęcie

pasa drogowego na cele, o L1órych mowa w par'
opłatę pobiera si ę jak za 1 m' .

l płt 2 o powierzchni

mniej szej
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Za kaiĄy dzien zajęcia pasa drogcwego, o lcórym mowa w par. 1 pL1 3 ustala się stawkę opłab- za
l m]powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handbwego lub usfugowego
u' wysokości 1,50 zł
2. Za kerŻdy dzień umieszczenia reklam w pasie drogowym dróg, o których morła w par 1 ustala się za
1 m2 powierzchni rekiamy stawkę w wysokości 5,00 zł
3. Zakużdy dzień umieszczenia przenośnych lub obwoźnych reklamw pasie drogowym dróg, o których
mo\ła W par l ustala się za l m'powierzchni reklamy stawkę w rłysokości2,00 zł
1
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Za kńdy dzień zajęciapasa drogowegc na cele określone w par.

1

pkt 4 ustala się za

l

m2

po'rł'ierzchni

stawkę w wysokości 0.50 zł.
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Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Bircza.

$7
Uchwała wchodzi w Życie po upłyłvie i4 dni od ogłoszenia w Dziennil'u Urzędorłym Województwa
Podkarpackiego

