
UCHWAlA NR XXII/193/2013 


RADY GMINY BABOSZEWO 


z dnia 04 listopada 2013 roku 


w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zaj~cie pasa drogowego. 

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., 0 samorzqdzie 

gminnym ( t.j. Dz.U z 2013 r., poz 594 ze zmianami ) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r., 0 drogach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 260 ) Rada Gminy Baboszewo uchwala, 

co nast~puje: 

§1 

Ustala si~ stawki oplat za zaj~cie 1 m2 pasa drogowego drag, ktorych zarzqdcq jest Wojt Gminy 

Baboszewo, na cele niezwiqzane z budowq, remontem, utrzymaniem i ochronq drag, dotyczqce: 

1) prowadzenia robot w pasie drogowym; 

2) umieszczenia w pasie drogowym urzqdzen infrastruktury technicznej niezwiqzanych 

z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektow budowlanych niezwiqzanych z potrzebami 

zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

4) zaj~cie pasa drogowego na prawach wylqcznosci w celach innych nii wymienione w pkt 1- 3. 

§2 

1. 	 Za zaj~cie 1 m2 powierzchni drag gminnych, 0 ktorych mowa w § 1 pkt 1 i 4, z zastrzeieniem 

ust. 2, ustala si~ nast~pujqce stawki oplat za kaidy dzien zaj~cia: 

1) jezdni do 20 % szerokosci - 3,00 zl; 

2) jezdni powyiej 20 % do 50 % szerokosci - 4,00 zl; 

3) jezdni powyiej 50 % do 100 % szerokosci - 7,00 zl; 

4) pozostalych elementow pasa drogowego ( opasek, zatok postojowych i autobusowych, 

scieiek rowerowych, chodnikow) - 2,00 zl 

2. 	 Za zaj~cie 1 m2 powierzchni drag gminnych na prawach wylqcznosci w celu przeprowadzenia 

imprezy rekreacyjnej, rozrywkowej lub sportowej stawki oplat okreslone w ust. 1 podlegajq 

obniieniu 0 50%. 

3. 	 Za zaj~cie 1 m2 drogi gminnej 0 nawierzchni gruntowej - 2,00 zt. 
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4. 	 Zaj~cie pasa drogowego przez okres kr6tszy niz 24 godziny jest traktowany jak zaj~cie pasa 

drogowego przez 1 dzien. 

§3 

1. 	 Za zaj~cie pasa drogowego, 0 kt6rym mowa w § 1 pkt 2, z zastrzezeniem ust. 2 ustala si~ 

nast~pujqce roczne stawki optat za 1 m 2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zaj~tego 

przez rzut poziomy umieszczonego urzqdzenia: 

1) w jezdni - 35,00 zt; 

2) poza jezdniq - 30,00 zt 

2. 	 Za zaj~cie pasa drogowego, w celu umieszczenia w pasie drogowym urzqdzen sieci 

wodociqgowych i kanalizacyjnych oraz ich przytqczy ustala si~ nast~pujqce roczne stawki 

2optat za 1 m powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zaj~tej przez rzut poziomy 

umieszczonego urzqdzenia: 

1) w jezdni -15,00 zt 

2) poza jezdniq - 8,00 zt 

§4 

1. 	 Za zaj~cie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektow budowlanych 

niezwiqzanych z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala si~ 

stawk~ optaty za kazdy dzien zaj~cia 1 m2 powierzchni w wysokosci - 1,00 zt. 

2. 	 Za zaj~cie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam ustala si~ stawk~ 

optaty za kazdy dzien zaj~cia 1 m2 powierzchni - 2,00 zt. 

3. 	 Dla reklam swietlnych i podswietlanych stawk~ oplaty okreslonej w ust. 2 podwyzsza si~ 

0100%. 

§5 

Wykonanie uchwaty powierza si~ Wojtowi Gminy Baboszewo. 

§6 

Uchwala podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojewodztwa Mazowieckiego w spos6b 

zwyczajowo przyj~ty. 

§ 7 

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dniu od daty ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym 

Wojewodztwa Mazowieckiego. 


