
  

UCHWAŁA NR 82/XI/19 

RADY GMINY RUTKI 

z dnia 31 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych na terenie Gminy Rutki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, 1309, 1696 i poz. 1815) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 12, poz. 317 i poz. 1693 oraz z 2019 r. poz. 698, 

poz. 730, poz. 1716 i poz. 1815) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 89/XVII/12 Rady Gminy Rutki z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rutki (Dz. Urz. Woj. 

Podl. poz. 3432) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Za zajęcie 1 m
2
 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych w celach, o których 

mowa w § 1 pkt 1 i 4, z wyłączeniem robót dotyczących obiektów i urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 

1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 1,00 zł; 

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – 2,00 zł. 

2. Za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 

1m2 powierzchni pasa drogowego w wysokości - 1,00 zł. 

3. Za zajęcie 1 m
2
 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celach, o których mowa w § 1 

pkt 1 i 4, dla robót dotyczących obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się 

następującą stawkę opłat za każdy dzień zajęcia – 0,20 zł. 

4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa 

drogowego przez jeden dzień.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.  

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

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady 

Paweł Kowalewski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 stycznia 2020 r.
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