
UCHWAŁA NR XV/85/2020
RADY GMINY WOJSŁAWICE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U.  z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (t. j. Dz U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) - Rada Gminy Wojsławice uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą 
jest Wójt Gminy Wojsławice, dotyczących:

1. Prowadzenia robót w pasie drogowym za zajęcie:

a) jezdni do 50 % szerokości – 4,00 zł za każdy dzień,

b) jezdni powyżej 50 % szerokości – 8,00 zł za każdy dzień,

c) chodników, ścieżek rowerowych, opasek, parkingów, zatok, placów, poboczy utwardzonych, poboczy do 
1,0m od krawędzi jezdni, pasów rozdzielających jezdnię – 2,00 zł za każdy dzień,

d) pozostałe elementy, tj. pobocza powyżej 1,0 m od krawędzi jezdni, rowów – 1,00 zł za każdy dzień.

2. Umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 16,00 zł za rok.

3. Umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

a) rzut poziomy obiektu budowlanego – 0,50 zł za każdy dzień,

b) powierzchnia reklamy – 2,00 zł za każdy dzień.

4. Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności – 1,00 zł za każdy dzień.

5. Zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1, związane z umieszczeniem w nim  
urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł za każdy dzień.

6. Zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej – 20,00 zl za rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojslawice

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/53/2015 Rady Gminy Wojsławice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2  pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Lub. 
poz. 5425 z dnia 28 grudnia 2015 r.) oraz uchwała Nr V/24/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajecie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. 
Lub. poz. 1239 z dnia 19 lutego 2019 r.).
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Jabłońska
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