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UCHWAŁA NR xxxvll|l|9|l05
RADY GMINY BRUDZEW

z drtta29 listopada 2005r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art.l8 ust.2 pkt'S i art.40 ust'1 ustawy z dnia 8 marca 1990r' o samorządźe
gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr142, poz.1591 , z póź. zm.) oraz art.40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jed. Dz.U. z fO04r. Nr 204, po2.2086)
Rada Gminy Brudzew uchwa|a co następuje:

$1

Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu:
1) prowadzeńa w pasie drogowym robót niezwiązanych z budową przebudową

remontem, utrzynaniem i ochroną dróg,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastrukury techniczrrej niezwiązanych

z potrzebaffń zarządzartta drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezw.iązanych z potrzebami

zarządzarua drogami lub potrzebami ruchu drogowego orźV rek|arĄ
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione

wpunktach l -3 .

$2

Wysokość opłaĘ za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót niezwią.zanych
z budową przebudową remontem i ochloną dróg Za kuzdy dzień wynosi:

- przy zajęciu jezdni do 50o% szerokości - 5,o0zł,
- przy zĄęciu jezdni powyżej 507o szerokości . 8'00zł''
- chodnika, placów, ścieżek rowerowych, pobocza i pasa zieleni - 2,0ozł

$3

1. Wysokość opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym vządzeń infrastrukury
technicznej męzwiryzanych z potrzebafii zanądzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego za |m" polńerzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy tych
urządzeń wynosi 10'00zł, z tym ż'e na obiektach mostowych ' 200,00zł.

f. Za nepetny rok kalendarzowy opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dń
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inzynierskim'



,.%b

$4

Wysokość opłaĘ za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych
nieztięanych z potrzebarrIi zuządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
oraz rek|am zaka:zdy dzień zajęcia lrrr1 powierzcbni pasa drogowego wynosi:

- przy zajęciu przez rzlLt poziomy obieku handlowego lub usługowego _ 0'50d
- prz1, zajęiu przez powierzchnię reklamy

$5

- 2,C07ł'

Wysokość opłaty za Ąęcie 1rrr, pasa drogowego na prawach wyłączności na cele inne nŹ
wymienione w $ l pkt 1 .3 ustala się za każdy dzień w kwocie - 0, 1 0zł.

s6
Zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż24 godńny, o którym mowa w $2' $4 i $5'
tratlowana jest jak zajęcie pasa drogowego na 1 dzień.

$7

Za Ąęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 lub za zajęcie powierzchni pasa
drogowego przez rant poaomy obieku budowlanego lub urząd'enia mniejszej niż lrrf
stozuje się stawki takie jak za zajęcie lrrf pasa drogowego.

$8

Wykonanie uchwĄ powierza sĘ wójtowi Gminy.

$e

Uchwała wchodzi w Ęcie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przey/druczący


