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UCHWA£A Nr 77/07/V RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie: ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarz¹dc¹
jest Burmistrz Miasta Puszczykowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr
116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 40 ust. 8 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007
r. Nr 19 poz. 115, zm.: Dz.U. z 2007 r. Nr 23 poz. 136) Rada
Miasta Puszczykowa uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹ prze-
budow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg gminnych:

1. za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajêcie 1
m2 powierzchni jezdni:

a) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci w³¹cznie - 2,00 z³,

b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szeroko�ci w³¹cznie
- 5,00 z³,

c) przy zajêciu pow. 50% do ca³kowitego zajêcia jezdni - 8,00
z³,

d) przy zajêciu pasa drogowego powy¿ej 100 m2 powierzchni
- 50% stawki,

2. za prowadzenie robót na chodnikach, placach, zato-
kach postojowych i autobusowych, �cie¿kach rowerowych
i ci¹gach pieszych za zajêcie 1 m2 - 5,00 z³,

3. za prowadzenie robót na pozosta³ych elementach pasa
drogowego (rowy, pasy zieleni, pobocza), za zajêcie 1 m2 -
2,00 z³,

przy czym zajêcie pasa drogowego przez okres krótszy ni¿
24 godziny jest traktowane jak zajêcie pasa drogowego przez
1 dzieñ.

§2. Ustala siê nastêpuj¹c¹ stawkê op³aty rocznej za umiesz-
czenie w pasie drogowym, urz¹dzeñ infrastruktury technicz-
nej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego za zajêcie 1 m2 powierzchni

pasa drogowego drogi zajêtej przez rzut poziomy urz¹dzeñ: -
20,00 z³.

Za umieszczenie urz¹dzenia w pasie drogowym lub na
obiekcie in¿ynierskim przez okres krótszy ni¿ rok op³ata ob-
liczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urz¹-
dzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie in¿ynie-
ryjnym.

§3. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam oraz
obiektów budowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dza-
nia drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

1) za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub us³ugo-
wego - 1,00 z³,

2) za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,00 z³,

3) za 1 m2 reklamy zawieraj¹cej informacje o gminie, powie-
cie lub województwie, w szczególno�ci w postaci planów,
map, tablic, plansz itp. - 0,50 z³, przy czym, zajêcie pasa
drogowego przez krótszy czas ni¿ 24 godziny jest trakto-
wane jak zajêcie pasa drogowego przez 1 dzieñ.

§4. Ustala siê nastêpuj¹c¹ stawkê op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹czno�ci w celach
innych ni¿ wymienione w §1, §2 i §3:

- zajêcie 1 m2 pasa drogowego np.: koperty parkingowe,
punkty handlowe niebêd¹ce obiektami budowlanymi itp. -
2,00 z³.

§5. Za zajêcie pasa drogowego, o którym mowa w §1, §2,
§3, oraz §4 o powierzchni mniejszej ni¿ 1m2 pobiera siê op³atê
jak za 1 m2.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta.

§7. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej Uchwa³y traci moc
Uchwa³a nr 180/05/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6
grudnia 2005 r.

§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ z dniem 1 stycznia 2008 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta

(�) Marek B³ajecki


