
mRsHH§ffi Uchwała Nr XDV125l20t2

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

z dnia 2 lipca 2012 r.

w sprawie ustalenia stawek oplat zazajmowanie pasa drogowego dróg gminnYch,

dla którychzarządcąjest Gmina Kostrryn na cele niemtiązane z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 t.

o samorządzle gminnym (Dz. IJ. z200lr. Nr 142 poz, l59l zezmianami) oraz 40 ust. 8

ustawy z dnia żI marca 1985 r, o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, Poz, II5 ze
zmianami) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co następuje:

§1

Ustala się następuj ące stawki opłat,dzienny ch za:

§2
Ustala się następujące stawki opŁat rocznych za,.

Lp. Zajęcte pasa drogowego na cele niezwiązane z budową przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych

Stawka
opłaty w

zł

PROWADZENIE ROBOT W PASIE DROGOWYM

1. jezdni utwardzonej

a. do 20Yo szerokości ńącznie 4,00

b. powyżej 20Yo do 50oń szerokości włącznie 6,00

c. powyżej 50oń do całkowitego zajęcia jezdni 8,00

2. Zazajęcie l, m2 powierzchni jezdni nieutwardzonej (wyjeżdżony pas ruchu)

a. do 50oń szerokości włącznie 4,00

b, powyżej 50Yo do całkowitego zajęciapasa drogowego jezdnt 8,00

3. Zazajęciel mz

pobocza, chodnika, placu, zatokl, postojowej autobusowej, ściezki
rowerowej, ciągu pieszego oraz dzińek wydzielonych pod drogi, nie
po siadaj ący ch wyjeżdżonego pasa ruchu (dro ga niewytrasowana)

3,00

pozostałych elementów pasa drogowego (rowy, pasy zieleni) 3,00

Lp. Umieszczęnie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanychzpotrzebamizarządzaniadrogamilubpotrzebamiruchu

drogowego

Stawka
opłaty w

zł

Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętej ptzez rztft
poziomy utządzeń

1 Na obiekcie inzynierskim itp.(most, przepust, kładka itp.)

a. gdy inwestorem lub właścicielemurządzenia jest gmina 10,00



b.

,.
w pozostałych przypadkach 100,00

ffi
a. gdy *westorem lub właściciele m vrządzenia j est gmina 10,00

b. w pozostał y ch ptzypadkach 40,00

Lp.

1

u umieszczenia obiektów budowlanych

nieńiązartych z potrzebami zarządzania drogarrli lub potrzebami ruchu

drogowego orazreKatt

Stawka
opłaĘ w

zł

ffio obiektu handlowego lub usługowego 0,50

2. Zal m' powierzchni reklamy 2,00

ĄJ. zawierającej informacje o gminie, powiecie

lub wojewó dztwie,w szczegóIności w postaci planów, map, tablic, plansz

Ę.
0,10

§3

Ustala się następujące stawki opłat dziennychza,.

§4

Ustala się następująca stawkę opłat dziennychza;

§5

W przypadku stawek dziennych zajęcie pasa drogow€go przez krótszy czas niżŻ4 godztnY

jesltralrtowane jakzajęcie pasa drogowego ptzęz l dzięń.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kostrzyn,

§7
Traci moc uchwała Nr xDVl8gl2O04 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dńa23 wrzęŚnia

2004 t. w sprawie ustalenia stawek opłat zazajmowanie pasa drogowego dróg gminnYch, dla

których zńządcą jest Gmina Kostrzyn na cele niezwiązane z potrzebami zaruądzania

drogami lub potrzebami ruchu.

§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowYm

Woj ewództwa Wielkopolskiego.

Lp. @go na prawach wyłączności w celach innych niZ
wymienione w §1, §2 i §3

Stawka
opłaĘ w

zł

ffiogowego, w szczególności: kopeĄ parkingowe,

punkty handlowe nie będące obiektami budowlanymi
1,00

|Blmdn



uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/l25l20I2
Rady Miejskiej w Kostrzynie

z dnia2lipca}}IZ r.
w sprawie ustalęnia stawek opłatza zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych,

dla których zarządcą jest Gmina Kostrzyn na cele niez.uitązarte zpottzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu

Uchwała jest podejmowana na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 40 ust. 8

ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym Rada Miejska w Kostrzynie zobońązana
jest ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy
Kostrzyn.

Poprzednio obowiązująca uchwała Nr XDVl89l2004 z dnia 23 vrzęśńa 2004 w
sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanię pasa drogowego dróg gminnych, dla których
zarządcąjest Gmina Kostrzyn na cele niezńązane zpottzebarti zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu określa stawki przedmioto}yych opłat, którę nie przystają do aktualnej
sytuacji gospodarczej kraju i gminy iztejprzyczyny powinny zostaó zwiększone.

W tej sytuacji podjecie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


