UCHWALA Nr VIIII58/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31sierpnia 2015 r.
w sprawie wysokosci stawek oplat za zaj~cie pasa drogowego drog gminnych na cele
niezwi~zane z budow~, przebudow~, remontem, utrzymaniem i ochron~ drog

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'ldzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w zwi'lzku z art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala,
co nastypuje:

§ 1. Uchwala okresla stawki oplat za zajycie pasa drogowego drog gminnych na cele
niezwi£lZane z budow£l, przebudow'l, remontem, utrzymaniem i ochron'l drog gminnych
dotycz'lce:
1) prowadzenia robot w pasie drogowym,
2) umieszczenia w pasie drogowym urz'ldzen infrastruktury technicznej niezwi'lzanych
z potrzebami zarz'ldzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektow budowlanych niezwi£lZanych z potrzebami
zarz'ldzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajycia pasa drogowego na prawach wy1'lcznosci w celach innych niz wymienione
w pkt 1 - 3.

§ 2. 1. Za zajycie 1 m 2 powierzchni jezdni pasa drogowego drog gminnych,
mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala siy nastypuj'lce stawki oplat za kai:dy dzien zajycia:
1) przy zajyciujezdni do 20 % szerokosci
2) przy zajyciu jezdni do 20% do 50% szerokosci
3) przy zajyciu jezdni powyzej 50% do calkowitego zajycia jezdni

0

ktorych

2,00 zl,
4,00 zl,
8,00 zl.

2. Za zajycie 1 m 2 powierzchni poboczy, chodnikow, placow, zatok postojowych
i autobusowych, sciezek rowerowych, 0 ktorych mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala siy nastypuj'lce
stawki oplat za kai:dy dzien zajycia:
1) przy zajyciu powierzchni do 20 % szerokosci
2,00 zl,
2) przy zajyciu powierzchni do 20% do 50% szerokosci
4,00 zl,
3) przy zajyciu powierzchni powyzej 50% do calkowitego zajycia
8,00 zl.
3. lezeli zajycie pasa drogowego dotyczy romych jego elementow, stawky nalemej oplaty
ustala siy od l'lcznej szerokosci zajytego pasa drogowego.
4. Do elementow pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala siy stawky oplat za
kazdy dzien zajycia 1 m 2 pasa drogowego w wysokosci
2,00 zl.
5. Za zajycie 1 m 2 drogi

0

nawierzchni gruntowej

2,00 zl.

6. Zajycie pasa drogowego przez okres krotszy niz 24 godziny jest traktowany jak zajycie
pasa drogowego przez 1 dzien.

§ 3. 1. Za zajycie pas a drogowego, 0 ktorym mow a w § 1 pkt 2 ustala siy nastypuj~ce
roczne stawki oplat za 1 m 2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajytego przez rzut
poziomy umieszczonego urz~dzenia:
1) w jezdni
40,00 zl,
35,00 zl.
2) poza jezdni~
2. W odniesieniu do urz~dzen infrastruktury telekomunikacyjnej za zajycie pasa drogowego,
o ktorym mowa w § 1 pkt 2 ustala siy nastypuj~ce stawki roczne oplat za 1 m 2 powierzchni
pas a drogowego zajytego przez rzut poziomy umieszczonego urz~dzenia:
1) w poprzek drogi
20,00 zl,
2) wzdIuz drogi:
a) w jezdni
12,00 zl,
8,00 zl.
b) poza jezdni~

§ 4. 1. Za kaZdy dzien zajycia pasa drogowego 0 ktorym mowa w § 1 pkt 3 ustala siy
nastypuj~ce stawki oplat za 1 m 2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajytego przez rzut poziomy obiektu handlowego
lub uslugowego
2,00 zl,
2) pasa drogowego zajytego przez rzut poziomy innych obiektow
2,00 zl,
3) pasa drogowego zajytego na wydzielone miejsca parkingowe
2,00 zl,
2,00 zl.
4) pasa drogowego zajytego na tymczasowe stoisko handlowe
2. Za kaZdy dzien umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala siy stawky oplaty
w wysokosci:
1,50 zl.

§ 5. Traci moc uchwaia nr XXV137/2006 rady Gminy Sochocin z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajycie pasa drogowego drog gminnych.

§ 6. Wykonanie uchwaly powierza siy Wojtowi Gminy.
§ 7. Uchwaia wchodzi w zycie po uplywie 14 dill od dnia jej ogioszenia w Dzienniku
Urzydowym Wojewodztwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE
do UCHWALY Nr VIIII58/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31sierpnia 2015r.
W zwi<tZku z art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samor~dzie
gmilIDym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) do wyl~cznej wlasciwosci Rady Gminy naleZy
podejmowanie uchwal w sprawach podatkow i oplat w granicach okreslonych w odrybnych
ustawach oraz w zwi<tZku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) organ stanowi~cy jednostki samorz~du
terytorialnego, w drodze uchwaly, ustala dla drog, ktorych zarz~dc~ jest jednostka samorz~du
terytorialnego wysokosc stawek oplaty za zajycie 1 m2 pasa drogowego, z tym ze stawki
oplaty, 0 ktorych mowa w ust. 4 i 6 nie mog~ przekroczyc 10 zi za jeden dzien zajmowania
pasa drogowego, a stawka oplaty, 0 ktorej mowa w ust. 5, nie moze przekroczyc 200 zl.
Obecn~

wysokosc stawek oplat za zajycie pasa drogowego drog gmilIDych, reguluje
uchwaia Nr XXII13712006 rady Gminy Sochocin z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie ustalenia
wysokosci oplat za zajycie pasa drogowego. Przez ponad 9 lat od jej podjycia oplaty za
zajmowanie pasa drogowego nie ulegly zmianie, mimo wzrostu cen towarow i uslug.
Zroznicowanie ich wysokosci i wprowadzenie nowych stawek rna na celu zwiykszenie
wplywow do budzetu gminy oraz wspieranie powszechnej dostypnosci do uslug internetu
szerokopasmowego.
Zmiany stawek oplat wynikaj~ z wiykszych, pozniejszych kosztow konserwacji
i utrzymania drog niz oplaty wnoszone przez wykonawcow robot oraz wlascicieli urzq.dzen
niezwi<tZanych z potrzebami ruchu drogowego umieszczonymi w pasie drogowym drog
gmilIDych. Uchwalone stawki s~ nastypnie podstaw~ do ustalania wysokosci naleznych oplat
z tytulu zajycia pasa drogowego.
Bior~c

powyzsze pod uwagy proszy 0 akceptacjy projektu uchwaly.

