
UcHWAŁANrlvl14l2015
RADY GMtNy w CzERMtNtE

z dnia 30 stycznia 20jS r.

. w sprawie: ustalenia Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele
niezwiązane z budową' pŻebudową ,remontem ,utŻymanień i oćhroną dńg njdrogach
gminnych

_^-_ Na podstawie ań.'18 ust.2pkt15 ustawy o samorządzie gminnym (tekstjedn. z
2013 f. poz.594 ) 'oraz ań. 40 ust.8ig ustaw zdnia21maria 19-85r. o'drogach
publicznych (tekst jed n. Dz U ' z 2o13 r. poz. 260 z późn' zm. )

Rada Gminy w Czerminie,
uchWala,conastępuje:

s1

Uchwała określa_stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gmjnnych , których zaŻądcą
jestWójt Gminy czermin 

' 
na cele niezwiązane z budową , pżeouoojvą , remontem 

'utzymaniem i ochroną dróg 
' dotycząceI

1) prowadzenia robót W pasje drogowym ,
2) umjeszczania W pasie drogowym uŻądzeń infrastruktury techn jcznej niezwiązanych z

potlzebami zalządzania d.ogami lub potzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania W pasie drogowym objektóW budowlanych niózwiąźanych z potzebami

zalządzania drcgami lub potrzebamiruchu drogowego oraz rekIam'
4) zajęcla pasa drogowego na prawach Wyłączności w celach innych niż Wymienione W

pkt 1-3

s2

'l . zazajęcie'| m, powierzchni dróg gminnych , o którym mowa W s 1 pkt 1i4 ustala się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa|

'1) chodnikóW 
' 
poboczy 

' 
placóW, ścieżek rowerowych 

' 
ciągóW pieszych

jezdnych
2) jezdnj do 50% jej szerokości , opasek ,zatok postojowych

iautobusowych oraz elementóW drogj wymjenionych W pkt. 'l,
jeżeli znajdują się W skrajni drogowej

3) jezdni powyżej 50olo jej szerokości do całkowitęgo zajęcia - 3,oo zł
_ -4) 

pozostałych elementóW pasa drogowego nie Wymienionych w pkt 1-3 - 1,oozł
2 . Zajęcie pasa drogowego pŻez okres krótszy niż24 godziny jest traktowane jak zajęcje
pasa drogowego pEezjeden dzień.

i pleszo-
- 1'0o zł

- 2'o0 zł



s3
'l ' za zajęcie pasa drogowego w celu , o któryrn mowa W s 1pK2ustala się roczne stawki
opłat za 1 m'ż powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego pzez rzut pozjomy
umieszczonego urządzenia w wysokości . 10,00 zl

2 . Roczne stawki optat W wysokości okeślonej w usl. 1 oĘmują rok kalendazowy
umjeszczenia uŻądzenia W pasie drogowym. za niepełny rok kalendaŻowy Wysokość
stawek opłat obliczana jest proporqonalnie do liczby dni umieszczenia uŻądzenia W pasie
drogowym.

s4

za zajęcie pasa drogowego 
' 
o którym mowa W s 1 pkt 3 ustala slę następujące stawki opłat

za każdy &ień zajęcia za 1 m'ż powiezchni :

1) pasa drogowego zaiętego plzezŻut poziomy obiektu budowlanego
nie związanego z potlzebami zarządzania dlogaml lub potzebami
ruchu drogowego

2) reklamy

s5

Uchwała nie dotyczy sieci Wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy czermin

s6

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy czermin'

s7

Uchwała Wchodzi W życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia W Dzienniku Ulzędowym
Województwa Podkarpackiego j podlega podaniu do publicznej wiadomości.

PRZ oDN1czĄcY
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- l,0O zl
- 2,o0 zł


