Uchwała Nr XXV/235/17
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie
drogowym dróg gminnych , dla których zarządcą jest gmina Pyzdry.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) i art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440 ze zm.) uchwala się , co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w pkt.1-3
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym
mowa w § 1 pkt. 1 i 4, ustala się następujące stawi opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 3,00 zł,
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 100% szerokości – 4,00 zł
3) przy zajęciu torowiska, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, placu, zatoki postojowej
autobusowej a także dla pozostałych elementów pasa drogowego – 1,50 zł,
2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24
godziny.
§ 3. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1m2 powierzchni pasa drogowego
drogi zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o którym mowa w § 1 pkt. 2:
1) w obszarze zabudowanym i poza obszarem zabudowanym – 10,00 zł,
2) na obiekcie mostowym lub tunelu – 64,00 zł,
3) przy umieszczeniu w pasie drogowym wszelkich urządzeń teletechnicznych,
teleinformatycznych, związanych z budową sieci, przyłączy światłowodowych, stawkę
w wysokości - 3,00 zł.
§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 3
ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) za 1 m 2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub
usługowego – 1,50 zł,
2) za 1 m 2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 1,00 zł,
3) za 1 m 2 powierzchni reklamy – 2,00 zł,
2. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określoną w ust.1 pkt.3 podwyższa
o 20%.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§ 6. Traci moc uchwała nr XIII/133/04 Rady Miejskiej Pyzdr z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

