
                                                                                                                           

                                                            UCHWAŁA NR XXVII / 189 / 05
                                                       Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
                                                            z dnia  25 stycznia 2005r. 

w sprawie : ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele
niezwiązane z budową , przebudową , remontem , utrzymaniem i ochroną dróg , dla
dróg gminnych na terenie Gminy Zdzieszowice .

   Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , zmiany : 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 ) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 ) Rada Miejska w
Zdzieszowicach ,  uchwala co następuje :

                                                                     § 1 

   Ustala się dzienną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni zajęcia pasa drogowego w celu
prowadzenia robót w pasie drogowym : 
 
1. Za zajęcie jezdni :
        1) do 20% szerokości jezdni                                                       2,50 zł 
        2) od 20% do 45% szerokości jezdni                                          5,00 zł. 
        3) powyżej 45 % szerokości jezdni                                             7,00 zł. 
2. Za zajęcie chodnika                                                                      5,00 zł.
3. Za zajęcie pozostałych elementów ( pobocze, rów)                    2,00 zł. 

                                                                     § 2  

   Ustala się roczne stawki opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut
poziomy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego :

1. Za umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi :
   1)  poza obszarem zabudowanym                                                10,00 zł. 
   2)  w obszarze zabudowanym                                                      20,00 zł. 
   3) na obiekcie inżynierskim                                                       150,00 zł. 

                                                                     § 3 

   Ustala się dzienną stawkę opłat 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut
poziomy obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego :

1. Obiekty handlowe i usługowe :
      1) obszar niezabudowany                                                          0,30 zł. 
      2) obszar zabudowany                                                               0,40 zł. 




