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UCHWA£A Nr XXIV/161/09 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie: ustalenia op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania
drogami lub potrzebami ruchu

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr
19 poz. 115 z 2007 r. ze zmianami), Rada Gminy i Miasta
uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê stawki op³at za zajêcie pasa drogowego
dróg gminnych w celu:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwi¹-
zanych z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem
i ochron¹ dróg,

2. umieszczenia w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanej z potrzebami zarz¹dzania droga-
mi lub potrzebami ruchu drogowego,

3. umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwi¹zanych
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam,

4. zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹czno�ci w celach
innych ni¿ wymienione w pkt 1-3.

§2. 1. Za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego
drogi gminnej w celu, o którym mowa w §1 pkt 1 i 4 ustala
siê stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:

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

b) przy zajêciu jezdni powy¿ej 20% do 50% szeroko�ci - 3,00 z³

c) przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% szeroko�ci - 4,00 z³

2. Stawki okre�lone w ust. 1 pkt. a. stosuje siê tak¿e do
poboczy, chodników, zatok postojowych i autobusowych,
�cie¿ek rowerowych, ci¹gów pieszych.

3. Dla pozosta³ych elementów pasa drogowego ustala
siê stawkæ op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia 1 m2 pasa drogowego
w wysoko�ci 1,50 z³.

4. Dla urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych stosuje siê staw-
kê obni¿on¹ o 80%.

5. Przez dzieñ zajêcia rozumie siê tak¿e zajêcie pasa
drogowego trwaj¹cego krócej ni¿ 24 godziny.

§3. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za 1m2

powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajêtego przez
rzut poziomy urz¹dzeñ, o których mowa w §1 pkt 2.

1. w obszarze zabudowanym - 40,00 z³

2. w obszarze niezabudowanym - 32,00 z³

3. na obiekcie mostowym - 200,00 z³

4. urz¹dzenia wodno-kanalizacyjne stanowi¹ce mienie ko-
munalne Gminy i Miasta Odolanów zwalnia siê z op³aty.

§4. Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki na zajêcie drogi
gminnej w celu, o którym mowa w §1 pkt 3.

1. za 1 m2 pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu
handlowego lub us³ugowego - 1,50 z³,

2. za 1 m2 pasa drogowego przez rzut poziomy innych
obiektów - 1,50 z³

3. za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,00 z³.

§5. Traci moc Uchwa³a nr XXI/93/04 Radu Gminy i Miasta
Odolanów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia op³at
za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele
niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzeba-
mi ruchu.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
i Miasta Odolanów.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy i Miasta Odolanów

(-) mgr Jan Prokop


