UCHWAŁA Nr 36m /19
RADY MIEJSKIEJ W Chorzelach
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze
zm.) Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co następuje:

§1

Uchwała określa stawki opłat za zajecie 1 m^pasa drogowego dróg, których zarządca jest
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzełe, zwanych dałej „drogami gminnymi”, na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:
1) prowadzenie robót w pasie drogowym
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. ł3.
§2

1. Za zajęcie 1 m^ powierzchni dróg gminnych, w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
oraz za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności innych niż umieszczenie urządzeń
infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych, ustała się następujące stawki opłat za
każdy dzień zajęcia:
a) chodników, poboczy, placów w ciągach dróg gminnych, ścieżek rowerowych, ciągów
pieszych i pieszo - jezdnych oraz pasów dzielących: 0,80 zł
b) jezdni do 20 % szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych, torowisk oraz
elementów drogi wymienionych w pkt. 1, jeżeli znajdują się w skrajni drogowej: 1,00 zł
c) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości: 2,00 zł
d) jezdni powyżej 50% do 100% szerokości: 4,00 zł

e) pozostałych elementów pasa drogowego: 0,40 zł
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa
drogowego przez 1 dzień.
§3
1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń na drogowych
obiektach inżynierskich ustala się roczną stawkę opłat za zajęcie 1 m^ powierzchni pasa
drogowego drogi gmiimej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia za każdy rok
zajęcia w wysokości 140 zł.
2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
telekomunikacyjnych ustala się roczną stawkę opłat za zajęcie 1 m^ powierzchni pasa
drogowego drogi gmirmej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia za każdy rok
zajęcia w wysokości 5 zł.
3. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych, ustala się roczną stawkę opłat za zajęcie 1 m^ powierzchni
pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia za
każdy rok zajęcia w wysokości 0 zł.
4. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
innych niż wymienione w ust. 1- 3 ustala się następujące roczne stawki opłat za zajęcie 1
m^powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego
urządzenia za każdy rok zajęcia:

Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym
W poprzek drogi

30,00 zł

Wzdłuż drogi
W jezdni

Poza jezdnią

12,00 zł

6,00 zł

5. Roczne stawki określone w ust. 1-4 obejmują pełen rok kalendarzowy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat
obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
o powierzchni mniejszej niż 1 m^ pobiera się opłatę jak za 1 m^.

§4
1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych
nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruehu drogowego oraz
reklam, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m^ powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, nie związanego z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokośei 0,30 zl,
2) reklamy zawierającej informacje o gminie, powiecie łub województwie w wysokości 0,10 zł
3) pozostałe reklamy w wysokości 0,40 zł
2. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 1 pkt 3) podwyższa
się o 100%.
§5
Traci moc Uchwała Nr 275/XXXlV/06 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2006
roku.
§6
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§7
Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

