
UCIFWALA NR XXVI/146/OS 

RADY MIEJSIUEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


Z DMA 11wrzeinia 2008r. 


w sprawie wysokoSci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog grninnych na cele 
niezwiqzane z budowq, przebudowq, remontem, utrzymaniem i ochroq drog. 

Na podstawie art. I8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie 
grninnym(I3z.U.z 200Ir. Nr 142, poz. 1591z @in. zm.) oraz art. 40 ust. 8ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych 0.t. Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z pbh .  zm.) uchwaIa 
siq, co nastqpujqce: 

OkreSla sie stawki oplat za zajqcie pasa drogowego drog grninnych dotyczqce: 

1) prowadzenia robot w pasie drogowym, 

2) urnieszczenia w pasie drogowym urzqdzen infrastruktury technicznej niezwiqzanych 


z potrzebarni zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 
3) uinieszczenia w pasie drogowym obiekt6w'budowlanych niezwiqzanych z potrzebami 

zarqdzania drogarni Iub potrzebami ruchu drogowego, w tym obiektow handlowych, 
ushgowych oraz reklam, 

4) zajecie pasa drogowego na prawach wyIqcznoSci w celach ilmych niz wymienione 
w pkt 1-3. 

1.Za zajqcie 1m2powierzchni jezdni pasa drogowego drbg grninnych, o ktorych mowa w 5 1 
pkt 1 i 4 ustala siq nastqpujqce stawki oplat za kazdy dzien zajccia: 

I ) przy zajqciu jezdni do 20% szerokoSci - 1,OO zl 
2) przy zajcciu jezdni powyiej 20% do 50% szerokoSci - 4,00 z4 
3) przy zajqciu jezdni powyzej 50%do caikowitego zajqcia jezdni - 8,OO zl 

2. Stawki okreslone w 9 2 ust. I stosuje siq t ake  do poboczy, c;hodnikow, placbw, zatok 
postojowych i autobusowych, Scieiek rowerowych i ciag6w pieszych. 

3. Dla elernentow pasa drogowego nie wymienionych w ust.1 i 2 ustala siq stawke oplat za 
kaidy dzieri zajecia pasa drogowego w wysokoSci - 1,OO zf 

4. Za zajqcie I m2 drogi o nawietzchni gruntowej - 2,OO zl 
5. Z a j ~ i epasa drogowego przez okres krbtszy niz 24 godziny jest traktowane jak zaiecie pasa 

drogowego przez 1dzien. 

'1. Za zajqcie pasa drogowego, o ktorym mowa w $1pkt 2 ustala sic rocznie stawki oplat za 
I m2powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajqtego przez rzut poziomy 
umieszczonego wzqdzenia: 

I) w pasie drogowym - 40,OO zI 
2) na drogowym obiekcie iniynierskim - I80,OO zl 

2. Kocme stawki oplat w wysokoici okreslonej w ust. 1 obejmujqpehy rok 
umieszczenia urzqdzenia w pasie drogowym. 



3. Za niepehy rok kalendarzowy oplata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni 
umieszczenia urzqdzenia w pasie drogowym lub drogowym obiekcie inzynieryjnym. 

1.Za kaidy dzien zajecia pasa drogowego, o ktbrym mowa w (j 1 pkt 3 ustala siq nastepujqce 
stawlu oplat za 1 m2powierzchni: 

1) pasa drogowego zajetego przez rzut poziomy obiektu handIowego lub ushgowego -
0,50 zl 

2) pasa drogowego zajqtego przez rzut poziomy schodow do budynku, pchylni i 
podjazdow dla osbb niepelnosprawnych -0,15 d 

3) pasa drogowego zajetego przez m t  poziomy innych obiektow - 0,50 zl 
4) pasa drogowego zajqtego na wydzielone miejsce parkingowe (koperty) - 0,50 zl 

2. Za kaidy dzieli urnieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala siq stawkq oplaty w 
wysokoici: 

1) za 1 m2 powierzchni reklamy - 1,50 zi 
2) za 1m2 powierzchni reklamy umieszczonej na obiekcie, w ktbrym prowadzom jest 
dzialalnoSc gospdarcza, zawierajqcej wylqcznie inforrnacje o wykonywanej dzialalnosci, 

godzinach otwarcia i nazwisku wlahciciela, ktorej powierzchnia nie przekracza 

lm2 - 0,50 zl. 


3. Nie pobiera sig ophty zaaajqcie pasa drogowego p rzz  wia~y praystadt6w autobusowych 
i zjazdy do nieruchomoSci. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta 

Traci moc uchwala Rady Miejskiej NR X'aX/169/2005 z dnia 15 grudnia 200%. w sprawie 
wysokoici stawek ogfat za zajqcie pasa drogowego drog gminnych na cele nienvitgane z 
budowg przebudowg remontem, utrzymaniem i ochronq drbg. 

Uchwala wchodzi w zycie po u-e 14 dni od dma ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojewodztwa M'azowieckiego. 

prze$dniczqV Rady Miejshej 

J y
Ireneusz plowski 



UZASADNIENIE 


Na podstawie art. 4#0ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o 


drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pbin. 


zm.) organ stanowiqcy j ednostki sarnorzqdu terytorialnego, w 


drodze uchwaly, ustala dla drog, ktorych jest zarz@c$ wysokoSC 


stawek oplaty za zajgie 1 m2 pasa drogowego. 


W zwiqzku z powyzszym podjqcie stosownej uchwaly jest zasadne. 



