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UCHWAŁA NR 15/VI/2011
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Piława Górna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z póżń. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póżń. zm.) 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa dróg gminnych na terenie miasta Piławy Górnej na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

§ 2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, w celu prowadzenia robót w pasie drogowym ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień 
zajęcia: 

1) jezdni do 50% szerokości ( z naruszeniem nawierzchni) 5,00 zł 

2) jezdni do 50% szerokości ( bez naruszenia nawierzchni) 2,00 zł 

3) jezdni powyżej 50% szerokości ( z naruszeniem nawierzchni) 10,00 zł 

4) jezdni powyżej 50% szerokości ( bez naruszenia nawierzchni) 5,00 zł 

5) chodnika, ciągu pieszego lub rowerowego, parkingu, zatoki przystankowej 2,00 z 

6) innych elementów pasa drogi 1,00 zł 

§ 3. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 
urządzenia: 

1) wodociągowe, gazowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 20,00 zł 

2) pozostałe urządzenia 40,00 zł 

§ 4. Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy 
umieszczonego urządzenia, w kwocie 200,00 zł. 

§ 5. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego ustala się stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu za każdy dzień zajęcia, 
w kwocie 0,50 zł. 

§ 6. Za umieszczenie w pasie drogowym reklam stawka opłaty za 1 m2 powierzchni reklamy za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, 
z zastrzeżeniem § 8 wynosi: 

1) dla reklam umieszczonych na wiacie przystankowej komunikacji miejskiej 1,00 zł 

2) dla reklam w formie banerów 1,50 zł 

3) dla reklam przenośnych, niezwiązanych trwale z gruntem na okres krótszy niż 2 miesiące, za wyjątkiem banerów 2,50 zł 

4) dla pozostałych reklam 2,00 zł 

§ 7. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w §2-6, stawka opłat za każdy dzień zajęcia 
pasa drogowego wynosi: 

1) pod ogródki gastronomiczne 0,50 zł 

2) pod stoiska handlowe i ekspozycyjne 2,00 zł 

3) na inne cele niewymienione w pkt.1-2 0,60 zł 

§ 8. Ustala się zerową stawkę opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w przypadku: 

1) reklamy umieszczonej przez Gminę Piława Górna, 

2) reklamy informującej o wydarzeniach kulturalno – oświatowych organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i instytucje 
im podległe, 

3) urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczonych 
przez Gminę Piława Górna . 

§ 9. Traci moc uchwała Nr 129/XXIV/2004 Rady Miejskiej Piławy Górnej z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2004 r. Nr 143, poz. 2433). 

§ 10. Do spraw wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją administracyjną przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały 
stosuje się postanowienia uchwały o której mowa w §9 
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§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Halina Przepiórka


