
Projekt

z dnia  30 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 3 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz.506 z pózn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach  publicznych  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 124/XV/2019  Rady Gminy Małkinia Górna z dnia  20 listopada 2019 r. w sprawie 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;”;

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Roczne stawki opłat ustalone w ust. 1 dotyczą pełnego roku umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.”;

3) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres 
krótszy niż rok wysokość opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzeń 
w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie

W § 1 zmienianej uchwały usunięto zapis o wyłączeniu tablic mających na celu promocję Gminy ze względu
na to, że Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn.zm.) nie przewiduje takiego wyłączenia.
Natomiast w 3 § w ust. 2 i 3 usunięto określenie „kalendarzowy” ze względu na to, że w Ustawie o drogach
publicznych nie stosuje się takiego określenia.
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