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UCHWAŁA NR 223/XXXVII/2017
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 5 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz.1440 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 66/XIII/2015 z dnia 28 września 2015 r w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat
za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) w pasie drogowym - 40,00 zł;
2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 180,00 zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć
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Uzasadnienie

W oparciu o art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Rada Gminy podejmuje
uchwałę, ustalająca dla dróg gminnych, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, z tym że
stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa
drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł.
Rada Gminy Małkinia Górna w dniu 28 września 2015 roku podjęła uchwałę Nr 66/XIII/2015 w sprawie
wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Obecnie proponuje się, aby § 3 otrzymał
brzmienie:
„Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2
powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) w pasie drogowym - 40,00 zł;
2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 180,00 zł”.
Celem zmiany jest stworzenie lepszych warunków dla inwestorów. Pozostałe zapisy uchwały pozostają
niezmienione.
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