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RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia29 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wysoko5ci staweh oplatza zajgcie pasa drogowego drr5g gminnych na cele

nie zwiqzane z budow4, przebudowq, remontem, utrzymaniem i ochronq d169

Na podstawie art. 40 ust. 8 -14 ustawy z dnia 2l marca 1985 r. o dlogach publicznych (Dz, U, 22011 r,,
po2.2222) art.l8 ust.2pkt8ustawy zdnia 8 marca 1990r, o samorz4dzie gminnym (Dz.U. 22017r.
poz, 1875 ze zmianani)

Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastgpuje:

$ 1. OkreSla sig stawki oplatzazajgcie pasa drogowego dr6g gminnych w celu:

1. Prowadzenia rob6t w pasie drogowym dr6g gminnych w celach nie zwi4zanych z budow4,
przebudow4, Lemontem, utlzymaniem i ochron4 dr6g,

2.IJmieszczanie urz4dzeri infrastrulctury technicznel niezwi4zanej z potrzebami zarz4dzania drogami lub

potrzebam i ruchu drogowego,

3. Umieszczenia w pasie drogowym wz4dzah wodno - lcanalizacyjnych.

4.IJmieszczenia wpasie drogowym obiekt6w budowlanych niezwi qzanych zpolrzebami zarz4dzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

$2.1.2a zajgcte 1m2 powierzchni pasa drogowego wcelu wymienionym wS lpktl ustala sig

nastgpuj4ce stawki oplat zaka\dy dzieh zajqcia

1) jezdni - 5,00 zl

2) chodnik6w poboczy -5,00 zl

3) pozostalych element6w pasa drogowego - 5,00 zi

2.Przez dzieh zajgcia pasa drogowego rozumie sig takZe zajEcie pasa drogowego trwaj4ce l<r6cej niz

24 godziny.

$ 3. L Ustala sig nastgpuj4ce stawl<i optaty rocznej za lm2 powierzchni pasa drogowego zalgtego przez

lzut poziomy vz4dzeh wymienionych w $ | plct 2:

l) jezdni -60,0021

2) chodnik6w poboczy -60,00 zl

3) pozostalych element6w pasa drogowego - 60,00 zl

2, Ustala sig nastgpuj4ce stawki oplaty rocznej za lm2 powierzchni pasa drogowego zajgtego przez rzLtI

poziomy ulz1dzen wymienionych w $ I pl<t 3:

l) jezdni - 0,01 zL

2) chodnik6w poboczy -0,01 zl

3) pozostalych element6w pasa drogowego - 0,01 zl

3, Oplata o kt6rej mowa w ust. I jest pobierana za rok kalendarzowy .

4.W przypadku, gdy urz4dzenie okt6rym mowa w $ l pla2 jest umieszazane wpasie drogowym
w olcresie kr6tszym nizjeden rol< oplatE pobiera sig proporcjonalnie do czasl zajgcia pasa,

$ 4. Ustala sig nastgpuj4ce stawlci oplal za kaldy dzieh zajgcia 1 m2 pasa drogowego w celtt
wymienionymw$1pkt4:
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1)

2)

r)

2)

3)

r)

l. Obielcty budowlane

chodnilci i pobocza - 0,50 z+

pozostaty pas drogowy - 0,50 zl

2. Za 1n.r2 powierzchni reklamy (ednostronnej)

obszar zabudowany - 1,00 zl

g 5. Za zajgcie pasa drogowego:

bez zezw olenia zarz4dcy dr o gi,

z przekr o czen iem I im itu zajEcia okleS I onego w zezwoleni u zaru4dcy dr o gi,

o powierzchni wigkszej niz okleSlona w zezwoleniu zarzydcy drogi, zaruydca drogi .vqymierza, w drodze
decyzji administlacyjnej, lcarq pienigzna w wysokoSci 10-krotnoSci oplaty ustalonej.

$ 6. Wylconanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Sierakowice

$7.Traci moc Uchwala Nr XXXIX|292|05 Rady Gminy wSierakowicach zdnia 6grudnia 2005r
w sprawie ustalenia wysol<oSci stawek oplat za zalgcie pasa drogowego dr6g gminnych na cele niezwi7zane
zbudow4, przebudow4, remontem, utrzymaniem iochrona dr6g oraz Uchwala Nr Nr XLVl418l10 Rady
Gminy Sierakowice z dnia 5 paldziernil<a 2010 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXXIX/292105 Rady
Gminy w Sierakowicach z dnia 6 grudnia 2005t'

$8.Uchwata wchodzi wZycle po uplywie 14dni od dnia ogloszenia wDzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwa Pomorskiego.

Wiceprzewo dntcz7cy
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