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UCHWA£A Nr XXXIX/353/2008 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie stawek op³at za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych
na terenie gminy Jarocin, których zarz¹dc¹ jest Burmistrz Jarocina
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19
poz. 115 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miejska w
Jarocinie uchwala, co nastêpuje:

§3. 1. Za zajêcie pasa drogowego, w celu o którym mowa
w §1 pkt 2 ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki za 1 m2
powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajêtego przez
rzut poziomy umieszczonego urz¹dzenia:
1) poza obszarem zabudowanym - 40,00 z³
2) w obszarze zabudowanym - 40,00 z³

§1. Uchwa³a okrela stawki op³at za zajêcie pasa drogowego dróg zarz¹dzanych przez Burmistrza Jarocina, zwanych
dalej drogami gminnymi na cele niezwi¹zane z budow¹,
przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg dotycz¹ce:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej nie zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych
nie zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach
innych ni¿ wymienione w punktach 1-3.
m2

powierzchni jezdni pasa drogowego
§2. 1. Za zajêcie 1
dróg gminnych, w celu o którym mowa w §1 pkt 1 i 4 ustala
siê nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:
1) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci - 6,00 z³
2) przy zajêciu jezdni powy¿ej 20% do 50% szerokoci - 8,00
z³
3) przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni - 10,00 z³
2. Stawki okrelone w ust. 1 pkt 1 stosuje siê tak¿e do
pasów dziel¹cych, chodników, placów, zatok postojowych i
autobusowych, cie¿ek rowerowych i ci¹gów pieszo - jezdnych.
3. Do elementów pasa drogowego niewymienionych w
ust. 1 i 2 ustala siê stawkê op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia 1 m2
pasa drogowego w wysokoci 4,00 z³.
4. Zajêcie pasa drogowego przez okres krótszy ni¿ 24
godziny jest traktowany jak zajêcie pasa drogowego przez 1
dzieñ.

3) na drogowym obiekcie in¿ynierskim - 180,00 z³
2. Roczne stawki op³at okrelone w ust. 1 obejmuj¹ pe³ny
rok kalendarzowy umieszczenie urz¹dzenia w pasie drogowym.
3. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysokoæ rocznych stawek op³at obliczany jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy
umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym.
§4. Za zajêcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt
3 ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia
1 m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy obiektu
handlowego lub us³ugowego
a) poza obszarem zabudowanym - 1,00 z³
b) w obszarze zabudowanym na terenie miasta i wsi 2,00 z³
2) pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy innych obiektów - 3,00 z³
3) reklamy - 2,00 z³
§5. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Jarocina.
§6. Traci moc uchwa³a Nr XVII/266/2004 Rady Miejskiej w
Jarocinie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek op³at
za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy
Jarocin, których zarz¹dc¹ jest Burmistrz Jarocina oraz uchwa³a Nr XL/662/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 31 maja
2006 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XVII/266/2004 Rady Miejskiej
w Jarocinie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek op³at
za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy
Jarocin, których zarz¹dc¹ jest Burmistrz Jarocina.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Jaros³aw £ukasiewicz

