
 

 

UCHWAŁA NR XIV/143/2015 

RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU 

z dnia 5 listopada 2015 r. 

w sprawie : zmiany Uchwały Nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 21 września 2011r. 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515 j.t.) 

i art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 j.t. ze zmian.) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 21 września 2011r. w sprawie wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zmienia się treść § 2, § 3 i § 4 w ten sposób, że 

otrzymują one brzmienie: 

§ 2. 1) Za zajęcie 1m
2 

powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu wymienionym w § 1 pkt. 

1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1. przy zajęciu jezdni do 50% szerokości – 3,00 zł 

2. przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 6,00 zł 

2) Stawki pokreślone w ust.1 stosuje się także do chodników, poboczy, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-

jezdnych. 

§ 3. 1) Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w §1 ust.2 ustala się następujące stawki opłat za 1m
2 

powierzchni drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia rocznie: 

1. w obszarze zabudowanym – 30,00 zł 

2. poza obszarem zabudowanym – 15,00 zł 

2) Stawki opłat w w/w wysokości obejmują pełny rok kalendarzowy. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość 

rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie 

drogowym lub na obiekcie inżynierskim. 

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następującą stawkę opłat : 

- za umieszczenie obiektu handlowego i usługowego w obrębie pasa drogowego zajętego przez rzut 

poziomy obiektu, dziennie za 1m
2 
powierzchni – 1,00 zł.” 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

 

Przewodniczący  

Rady Miasta i Gminy Ostroróg 

(-) Rafał Szorcz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 listopada 2015 r.

Poz. 6727
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