
UCHWALA NR XVII.Arc3I?O?O
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawle ustolenia stawek oplrty zr zajqcie pasa drogowego dr6g gminnych na cele niezwiqzane
z budowq drogi, przebudowq, remontem, utrzymsdem i ochronq dr6g

Na podstawie ai.l8 ust.2pkt15, art.40 ust. I oraz art.4l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzq&ie
gminnym (Dz.lJ. z20l9t. poz,506 zfiin. zn.), art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 2l marca 1985r. o drogach

publicznych (Dz.u. 2018poz.2o68zphr. an.) oraz na podstawie aa.4ust.l ian.l3 pkt 2 ustswy z dnia

20lipca 2000 r. o oglaszaniu akt6w normatyrvnych i niekt6rych innych akt6w prawnych (Dz.U. z20l9r.
poz. 146l) po przeprowadzeniu konsultacji spolecznych, zgodnie z uchwalg nr XXXIX4I8/2010 Rady
^Gminy 

Pietowice wielkie z dnia 5 listopa& 2010 r. (Dz. Un4d. woj. St. z zot t r., Nr l; poz.23).

Rrde Gminy Pietrowicc Wielkie
uchwalr

$ l. Uchwata okeSla wysoko66 ofat za zajecie pasa drogowego gnirmych dr6g publicmych na terenie

Gminy Pietrowice Wielkie.

$ 2. l. Ustala sig stawki oplat za zajjcie I m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia rob6t

niezwiqzanych z budowq, przebudow4, u0:zymaniem i ockonq dr6g, z wylqczeniem budowy, przebudowy

i uts'zymaniem obiekt6w i urzqdzei infrasfuktury telekomunikacyjnej:

l)jezdni do 50% szerokoSci: 6,00 zl zakaLdy dzieh,

2) jezdni powyzej 50 % szerokoSci: 7,50 zakaZly dzien,

3) chodnika, ciqgu pieszego, Scie2rki rowerowej: l$0 zl akaiAy dziei ,

4) pobocza, placu, zatoki autobusowej, zatoki postojowej oraz innych element6w pasa drogowego: 1,00 zl n
kazdy dzie6.

2. Ustala sig stawki oplat za umieszczenie w pasie drogowym obiekt6w budowlanych niezwiqzanych

z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrz€bami mchu drogowego oraz reklam, z *ylqczeniem obiekt6w

i urz4dzen in frastruktury telekomunikacyjnej:

l\za kaidy dzieh zajgcia I m2 powierzchni pasa drogowego Wez rzrl poziomy obiekru handlowego lub

uslugowego: 0,70 zl,

2) zzkazty dzien zajgcia I m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy innego obiektu 0,70 zl'

3) za kazdy &iei umieszczenia I m2 powierzchni reklamy: 0,70 zl,

3. W przypadku obiekt6w i urzqdzei infi'astruktury telekomunikacyjnej oplaty, o kt6rych mowa w ust. I i 2
wynoszq 0,20 zl za kaldy dziehzajgr'ia pasa drogowego.

$3. l. Ustala sig stawki rocznej oplaty za umieszczania w pasie drogowym urz4dzelt infrasaukrury

technicmej niezwiqzanych z potzebami zarz1dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

l) w pasie drogowym z wyj4tkiem obiekt6w mostowych 70,00 zl'

2) w pasie drogowym na obiektach mostowych 100,00 zll zastrzezeniem ust.2.

2. W odniesieniu do obiekt6w i u'zqdzen infrastmktury telekomunikacyjnej stawka oplaty, o kt6rej mowa

w ust. 2 wynosi 20,00 zl.

$ 4. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jt Gminy Pietrowice Wielkie.

$ 5. Traci moc uchwala nr XXll/230/2004 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia l3 wrze5nia 2004 r.

ld: FC6FC0BA-7198-4643-88A8- 16A49271 E 154. Podpisany Slrona l



$ 6, Uchwala wcho&i w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Slqskiego.

Przewodniczqcy Rady Cminy

Piotr Bajak
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