UCHWAŁA NR xxul41/201l
RADY GMINY CZARNA
z dnia 29 grudnia 201 I r.

ustalenia starvek opłat za zajmowani€

paŚa drogowego dla dróg'których

zarądcą jestwója Gminy czarna

.

Na podstawie art' l8 ust 2 pkt 15' ar1'41 ust.l i art'42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorądzie gminnym /
tj'Dz.U' z200l r. Nr. l42 poz'l59I z póżn. zm'l o"az a ' 40 ust.8 i 9 ustawy z dnia 2l marca ]9E5 roku o drogach
plblicznych lti.Dz'U ' z2007 r' Nr' l9 poz' l l5 Z póŹn' zml Rada Gminy w czarnej i]chwala co następuje:
s 1. Uchwała ustala stawki oplat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracy.jnych
Gminy Czarna dla których zarządcąjest wójt Cminy Czarna w celui
'
l) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych zbudową przebudową remontem ,
utrzymaniem i ochroną dróg'
2) umieszczania w pasię drogowym urządzelj inflastruktury lechnicznej niezwiązanych z potrzebam] ŻAfządza\ia

drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczalria w pasie dlogo''vym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzaDia drogami lub potrzebami

ruchu drogowęgo oraz rekla]n.
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłącznościw celach ;nnych niż wymienione w

s2. l. za zajęcie l m2 powierzchnijezdni

pasa dlogowego

wcęlu,

naslepuiące slalłki oplal /d ka/d) d/ic|] /ajśLiJ:

pkt.l-3'

o którym mowa w $

1pkt.l i4 ustala

s;ę

l) przy zajęciujezdni do 20% szerokości w wysokości 4'00 złotych'
2) przy zajęciujezdni powyżej 20% do 50% jej szerokości w wysokości 6'00 zlotych,
3)

prą zajęciu.jezdnj pow}żej 50%

2.zn

do całko\łilegozajęcia jezdni w wysokości 8,00 złotych'

z^jęcie l m2 powierzchni poboczy, chodników,placóW'zatok postojowych i autobusowych ścieŹek

rowerowych i

ci€ów

pieszych

.

ustala się stawkę optaly za kaŹdy dzień zajęcia w wysokości 0,40 złorych'

3.zaząęcię l m2 powierzchni pozoslałych elementów pasa drogowego /np' zieleniec'rów ustala się stawkę za
każdy dzień za)ęcia l m2 w wysokości 0'40 zlotych'
4'

Pźez dzię(\ z.ajęcia rozumie się także zljęcię

$3. l' Ustala się

Ż zaslrzeżeniem ust.2 Stawkę

zajętego rzut poziomy urządzeń

,

pasa drogowego trwające klócęj

niż21Eodziny.

opłaiy rocznej za l m2 powierŻchDi pasa drogowego przez
l pkl.2 w wysokości 100'00 zł'

o których mowa !v $
'

2' stawkę opłaty .ocznej ojakiej mowa w ust'
ustala się w wysokoścj l00,00 Złotych'

1

dla urządzeń umieszczonych na objekcie mosto\ł}m lub tunelu

$ 4. Ustala s;ę stawki opłat za kaŻdy dzień zaięcia pasa drogowęgo w celu , o którym mowa w

$ l pkt'3

:

1 m2 pasa drogowęgo zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego w wysokości 0,40
zlotych,

l) za
2) za

l

m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów w wysokości 0'40 złotych'

3) za

l

m 2 reklamy umieszcŻonej w pasie drogowym w Wysokości0.40 złotych,

2 powierzchni reklamy / nie przękraczającej lm 2/ umieszczonej nad lub na obiekcie w którym
prowadzonajest działalllośćgospodarcza . połoŹonym w pasie drogowym zawierającej wyłącunie informacje
'
o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalnościgospodarcz€j w wysokości 0'40 złotych'

4)za l m

5)

za l m2 reklamy umieszczonęj w pasie drogowym zawierającęj wylącznie informacje o gminje' powiecie lub
województwie' w szczególnościw postaci planów' map' tablic p]ansz, itp. w wysokości 0,50 złotych.
$ 5.

wykonanie uchwały pow;ęrza się wójtowi Gminy czanla'

s 6. l. Uchwała podlega ogłoszeniu w DzienDiku Urzędowym wojewódŹwa Podkarpackie€lo.

ld:

t[INPA-EXKLY-PSTKX-SPFl}BSPYN.

Podpisany

2' Uchwała wclrodzi w zycie po upływię l4 dni od dnia ogłoszęnia'
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