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Uchwała Nr 30/V/2007
Rady Miasta Józefowa
z dnia 15 lutego 2007 r

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg,
których zarządcą jest Burmistrz Miasta Józefowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 40 ust.8 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086
z późn. zm.) Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
§1
Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz
Miasta Józefowa, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym obiektów handlowych,
usługowych lub reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w pkt 1-3.
§2
Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi, o którym mowa w §1 pkt 1
ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości oraz pasów zieleni, poboczy, chodników,
placów, zatok autobusowych postojowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych:
- w wysokości 4,00 zł
2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości, do całkowitego zajęcia jezdni:
- w wysokości 5,00 zł
3) przy zajęciu drogi o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej, żużlowej:
- w wysokości 3,00 zł
§3
1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1pkt 2 ustala się roczną stawkę opłat
za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy umieszczanego
urządzenia:
1) w jezdni:
- w wysokości 40 zł
2) poza jezdnią oraz w drodze o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej, żużlowej:
- w wysokości 30 zł
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.1 obejmują pełny rok kalendarzowy
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
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§4
Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 3 ustala się następujące stawki
opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
- w wysokości 0,80 zł
2) reklamy:
- w wysokości 1,80 zł
§5
Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 4 ustala się stawkę opłaty za każdy
dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej:
- w wysokości 1,00 zł
§6
Do robót, które będą wykonywane w pasie drogowym na podstawie umów zawartych
przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się dotychczasowe wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
§7
Traci moc uchwała Nr 431/IV/2005 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 lipca 2005r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Cezary Łukaszewski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych /tekst
jednolity z 2004 r. Dz. U.204 poz. 2086/ organ stanowiący, jednostki samorządu
terytorialnego w drodze uchwały ustala dla dróg, których jest zarządcą, wysokość stawek
opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego, uwzględniając przy tym kategorię drogi, której
pas drogowy zostaje zajęty, rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, procentową
wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa drogowego oraz rodzaj
urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.
Uchwała reguluje odpłatności z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg a w szczególności za:
1) prowadzenie 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.
Opłata za zajęcie pasa drogowego uiszczana jest na podstawie zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego.
Wydawane zezwolenia na podstawie dotychczasowej Uchwały Nr 431/IV/2005 Rady
Miasta Józefowa z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wykazały, że inwestor bardzo często uiszczał
opłaty w wysokości 2-4 zł za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót w pasie
drogowym. Dlatego uzasadnione jest podniesienie wysokości stawek opłat. Wyższe
stawki wpłyną na lepszą organizację robót prowadzonych w pasie drogowym i skrócą
czas ich prowadzenia.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / tekst jednolity z 2004
r. Dz. U.204 poz. 2086 / wysokość stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego nie
może przekroczyć:
- 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego w celach, o których mowa w pkt 1,3
i 4 niniejszego uzasadnienia
- 200 zł za jeden rok w celu o którym mowa w pkt 2 niniejszego uzasadnienia.
Proponowane w treści uchwały stawki opłat za zajęcie pasa drogowego spełniają w/w
warunek ustawowy.

