
UCHWAtA Nr ,Z2l Z0A3 
Rady Gminy Siennica 

z dnia 7 listopada 2013 roku 

projekt 

w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog gminnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 r. . poz 594 ) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o 
drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r.. poz. 260 ) - Rada Gminy Siennica uchwala. co 
nastepuje: 

§ i 

Ustala sie stawki oplat za zajecie pasa drogowego drog gminnych. na terenie Gminy Siennica 
na cele dotycz^ce: 

1) prowadzenia robot w pasie drogowym, niezwiazanych z budowa. przebudowa^ 
remontem, utrzymaniem i ochrona^ drog; 

2) umieszczania w pasie drogowym urz^dzen infrastruktury technicznej niezwiazanych 
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektow budowlanych, niezwiazanych z 
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam i 
tymczasowych stanowisk handlowych i uslugowych, 

4) zajecia pasa drogowego na prawach wyl^cznosci w celach innych niz wymienione w 
pkt. 1-3. 

Za zajecie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niz 1 m lub powierzchni pasa 
drogowego zajetej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urz^dzenia mniejszej niz 1 
m stosuje sie stawki takie jak za zajecie 1 m 2 pasa drogowego. 

. . . . . . . ^3 

1. Za zajecie lm powierzchni jezdni pasa drogowego drog publicznych w celu. o ktorym 
mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustala sie nastepuj^ce stawki oplat za kazdy dzieh zajecia, z 
zastrzezeniem ust. 4: 
1) jezdni do 50% szerokosci- 4 zt 
2) jezdni powyzej 50% szerokosci i przejsciach w poprzek drogi- 8 zl 
3) pozostalych elementow pasa drogowego- 2 zl 

2. W przypadku zajecia roznych elementow pasa drogowego, o ktorym mowa w ust.l. opiate 
oblicza sie proporcjonalnie do wielkosci ich udzialow w calkowitym zajeciu pasa 
drogowego. 

3. Zajecie pasa drogowego przez czas krotszy niz 24 godziny jest traktowany jak zajecie pasa 
drogowego przez 1 dzieh. 

4. W odniesieniu do obiektow i urz^dzeh infrastruktury technicznej takich jak: wodoci^gi. 
kanalizacja sanitarna i deszczowa (nie bqdqca infrastrukturq drogowq) ustala sie stawki 
oplat za kazdy dzieh zajecia pasa drogowego w wysokosci 0,10 zl 



1. Za zajecie pasa drogowego, o ktorym mowa w § 1 pkt 2 ustala sie nastepujace roczne 
stawki oplat za lm powierzchni pasa drogowego drog publicznych, zajetego przez rzut 
poziomy umieszczanego urz^dzenia, z zastrzezeniem ustepu 2: 

1) w pasie drogowym T- 40 zl 
2) na drogowym obiekcie inzynierskim- 150 zl 

2. W odniesieniu do obiektow i urz^dzeh infrastruktury technicznej takich jak: wodoci^gi, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa nie bqdqca infrastrukturq drogowq, ustala sie stawki 
oplat za 1 m w wysokosci-10 zl 

3. Roczne stawki oplat w wysokosci okreslonej w ust.l i 2 obejmuja^ pelny rok kalendarzowy 
umieszczenia urz^dzenia w pasie drogowym. 

4. Za niepelny rok kalendarzowy wysokosc rocznych stawek oplat obliczana jest 
proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urz^dzenia w pasie drogowym lub na 
drogowym obiekcie inzynierskim. 

§ 5 
1. Za kazdy dzieh zajecia pasa drogowego, o ktorym mowa w §1 pkt. 3 ustala sie nastepujace 

stawki oplat za lm~ powierzchni: 

L.p. Okreslenie celu zajecia pasa drogowego Stawka 

1. pasa drogowego zajetego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub 
uslugowego 

0,60 zl 

2. pasa drogowego zajetego przez rzut poziomy innych obiektow 0,60 zl 
3. pasa drogowego zajetego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) 0,40 zl 
4. pasa drogowego zajetego na tymczasowe stoiska handlowe 1 zl 

2. Za kazdy dzieh umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala sie stawke oplaty w 
wysokosci za 1 m" powierzchni reklamy- 1 zl 

§ 6 
Wykonanie uchwaty powierza si? Wojtowi Gminy Siennica. 

§ 7 
Tracimoc Uchwala Nr XI/67/2011 Rady Gminyzdnia 17 listopada 201 l r . 

§ 8 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzedowym 
Wojewodztwa Mazowieckiego. 

AGNIES^C v^J$CINSKA 

radca ] >rawnv 
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