Projekt
Uchwała Nr……………………….
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia ……………………………..
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie gminy
Głogówek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019
r. poz. 506) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730) Rada Miejska w Głogówku uchwala co następuje:
§1
Ustala się dzienne stawki opłaty za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego z tytułu prowadzenia
robót w pasie drogowym:
1) za zajęcie jezdni:
a/ do 20% szerokości jezdni
1,00 zł
b/ od 20% do 50% szerokości jezdni
2,50 zł
c/ powyżej 50% szerokości jezdni
5,00 zł
2) za zajęcie chodnika
2,00 zł
3) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego (pobocze, rów, itp.)
1,00 zł
§2
Ustala się roczne stawki opłaty za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy
urządzenia z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
1) poza obszarem zabudowanym
10,00 zł
2) w obszarze zabudowanym
15,00 zł
3) na obiekcie mostowym
100,00 zł
4) roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym
§3
Ustala się dzienne stawki opłaty za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy
obiektu budowlanego z tytułu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
1) poza obszarem zabudowanym
0,25 zł
2) w obszarze zabudowanym
0,40 zł
§4
Ustala się dzienną stawkę opłaty za 1 m² powierzchni reklamy z tytułu umieszczania jej w pasie
drogowym:
1) w obszarze zabudowanym
1,50 zł
§5
Ustala się dzienne stawki opłaty za 1 m² powierzchni pasa drogowego z tytułu zajęcia pasa drogowego
na prawach wyłączności na:

1,00 zł
0,30 zł
0,30 zł

1) parking
2) ogródki gastronomiczne
3) stanowiska handlowe, usługowe i inne
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
§8
Tracą moc uchwały:
- numer XXXI/233/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 czerwca 2013 r,
- numer VI/69/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r.

Uzasadnienie

Do projektu uchwały Rady Miejskiej w Głogówku z dnia …… maja 2019r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg, dla gminnych na miasta
Głogówek

W celu urealnienia stawek za zajęcie pasa drogowego – stanowiska handlowe, usługowe i
inne wprowadza się wyższe opłaty za korzystanie z pasa drogowego na cele handlowe.

