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UCHWAŁA NR VI/57/2011
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Rzgów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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, Nr 167, poz. 1759, 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, z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 40 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 ustawy z dnia 21 marca 1985 
roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192, poz.1381, z 2008 r. 
Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, 
poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rzgów na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

§ 2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, w celu prowadzenia robót w pasie drogowym ustala się następujące 
stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) pobocza, chodnika, ciągu pieszego, ścieżki rowerowej, parkingu, zatoki przystankowej, zieleńca- 2,00zł; 

2) jezdni do 20% szerokości- 2,00 zł; 

3) jezdni od 20% do 50% szerokości- 4,00 zł; 

4) jezdni powyżej 50% szerokości- 8,00 zł. 

§ 3. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące roczne stawki opłat za 
1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia: 

1) wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej- 25,00 zł; 

2) pozostałe urządzenia- 100,00 zł. 

§ 4. Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się roczną stawkę 
opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia, w kwocie 
100,00 zł. 

§ 5. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej 
przez rzut poziomy obiektu za każdy dzień zajęcia, w kwocie 1,00 zł. 

§ 6. Za umieszczenie w pasie drogowym reklam stawka opłaty za 1 m2 powierzchni reklamy za każdy dzień 
zajęcia pasa drogowego wynosi: 

1) dla reklam umieszczonych na wiacie przystanku komunikacji miejskiej- 1,50 zł; 

2) dla reklam w formie banerów -1,50zł; 

3) dla reklam przenośnych, niezwiązanych trwale z gruntem- 1,50 zł; 

4) dla pozostałych reklam- 1,50 zł. 
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§ 7. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w § 2-6, 
stawka opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego wynosi 1,00zł. 

§ 8. Ustala się zerową stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w przypadku: 

1) reklam umieszczonych przez Gminę Rzgów; 

2) reklam zawierających informacje o wydarzeniach kulturalno-oświatowych i sportowych organizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego i instytucje im podległe; 

3) szyldów reklamowych zainstalowanych na wysięgniku o powierzchni nie przekraczającej 
1 m2 umieszczonych na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza; 

4) urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego, umieszczanych przez Gminę Rzgów. 

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXIII/203/2004 Rady Gminy Rzgów z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. 

§ 10. Do spraw wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją administracyjną przed dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały stosuje się postanowienia Uchwały Nr XXIII/203/2004 Rady Gminy w Rzgów 
z dnia 2 września 2004 r. sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Marek Bartoszewski


