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Uchwala Nr XXVI 1148104
Rady Gminy w Lipowej

z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie: ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
gminnym ( Dz. U. 142/2001/1591 z póznozm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych
(Dz. U. 71/2000/838 z póznozm.)

Rada Gminy w Lipowej

uchwala:

§ 1

Uchwala okresla stawki oplat pobieranych przez Urzad Gminy w Lipowej za zajecie pasadrogowego dróg
gminnyen, na cele nie zwiazane z budowa, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg, dotyczacych:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
2. umieszczania w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwiazanych

z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie zwiazanych z potrzebami

zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4. zajecia pasa drogowego na prawach wylacznosci w celach innych niz wymienionew pkt.1-3

§2

1. Za zajecie 1m2powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt. 1 ustalic
nastepujace dzienne stawki oplat:

1.) przy zajeciu jezdni do 20 % szerokosci - 1,05 zl
2) przy zajeciu jezdni powyzej 20 % do 50 % szerokosci - 4,00 zl
3) przy zajeciu jezdni powyzej 50 % do calkowitego zajecia -8,00 zl
4) dla pozostalych elementów pasa drogowego jak np. chodniki, pobocza, zatoki postojowe

i autobusowe,sciezki rowerowe,zielence-1,00 zl.

§3

1. Z zastrzezeniem ust. 2 za zajecie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt.2ustalic nastepujace
roczne stawki oplat za 1m2powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajetego przez rzut poziomy
umieszczanego urzadzenia:

1) na drogowym obiekcie inzynierskim -80,00 zl
2) poza drogowym obiektem inzynierskim -14,00 zl

2. Za zajecie o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustalic nastepujace roczne stawki oplat za 1m2 powierzchni
pasa drogowego drogi gminnej zajetego przez rzut poziomy umieszczanego urzadzenia
wodociagowego lub kanalizacyjnego:

1) na drogowym obiekcie inzynierskim -7,0 zl
2) poza drogowym obiektem inzynierskim - 0,1 zl

§4

1. Za zajecie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt. 3 ustalic nastepujace dzienne stawki oplat za
1m2 powierzchni:

1) zajetego przez rzut poziomy obiektu budowlanego - 0,40 zl,
2) umieszczenie w pasie drogowym reklamy - 1,50 zl,



-2-

przy czym za umieszczenie reklamy o powierzchni mniejszej niz 1 m2 pobiera sie oplate jak za 1m2 .

§5

1. Za zajecie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt. 4 ustalic sie nastepujace dzienne stawki
oplatza 1 m2powierzchni: .

1. pod wydzielone miejsca parkingowe / koperty / -0,50 zl
2. w celach il"!nych niz wymienione w powyzszych punktach na prawach wylacznosci - 1,00 zl

§6

Wykonanie uchwaly powierzyc Wójtowi Gminy Lipowa.

§7

Traci moc Uchwala N.RXVIII /108/2004 Rady Gminy w Lipowej z dnia 20 kwietnia 2004 roku,
w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego.

§8

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa
Slaskiego.


