
Uchwala Nr XIV/ /2019

Rady Gminy Pielrowice Wielkle

z dnia 18 grudnia 2019r.

w spaawie ustalenia stawek oplaty za zajqcie pasa drogowego dr6g gminnych na cele
niezwiqzane z budowq drogi, przebudowq, .emontem, utrzymaniern i ochronq d169

Na podstawie a(.18 usl. 2 pkt '15, art. 40 ust. '1 oraz art. 41 uslawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samozqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 506), a tak2e art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r .o drogach publicznych (1.j. z Dz.U. 2018 poz. 2068) o€z na podstawie art.4 usl.1 i art.13 pkt 2

ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu akt6w normatywnych i niektdrych innych aktdw prarvnych

(t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) po przeprowadzeniu konsultacji spolecznych, zgodnie z uchwalq nr

)uxl/4'18/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 5 listopada 2o1o r (Dz. Urzed. woj. Sl. z 2011

r., Nr 1; poz. 23).
Rada Gminy Pielrowice Wielki6

uchwala
sl

1 . Ustala siQ nastQpujqce stawki odaly za ka2dy dzie\ z4ecia 1 m2 pasa drogowego w celach
prowadzenia rob6t w pasie drogowymi
1\ za z4ecie jezdni:

a) do 50% szerokosci jezdni: 6,00 zl,

b) powyzej 50 % szerokosci jezdn i: 7,50 21,

2) za zajecie chodnrkow, ciqg6w pEszych, Scie2ek rowerowych, rowu i poboczy: 1 ,50 zl,
3) za zajecie innych ni2 wymienione w pkt 1 i 2 element6w pasa drogowego : 1 ,50 zl,

z zasttze2eniem ust. 2

2. Stawka oplat, o kt6rych mowe w ust. 1 w przypadku obiekt6w i urzqdzeh infrastruktury
telekomunikacyjnej wynosi 0,20 zl

s2

Ustala sie flastepujqce stawki oplat za ka2dy rok zajQcia 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczania w
pasie drogollym urzqdzerl infrastruktury technicznej niezwiqzanych z poteebami zatzqdzania
drogami lub polrzebami ruchu drogowego:

1) 70,00 21 w odniesienru do uzEdzeh umieszczanych w pasie drogowym,
2) 20,00 zl w odniesieniu do uzqdzen infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczanych w pasie

drogowym i na obieklach mostowych.

s3

Uslala siQ stawkQ oplat za kazdy dziei zajecla 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczania w pasie

drogowym obiekt6w budowlanych niezwiEzanych z potrzebami zarzqdzania drogamilub potrzebami

ruchu drogowego oraz reklam, w wysokosci : 1,0021-

s4

Vvykonanie uchwaly powierza siq W6jtowiGminy Pietrowice wielkie

ss

Traci moc uchwala nr XXlU230/2004 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 13 wze6nia 2004r.

s6
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzqdowym
Wojew6dztlva SlEskiego
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