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UCHWAŁA Nr 123/XIX/12
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, w tym również obiektów handlowych, usługowych i reklam;
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności na cele inne niż wymienione w pkt 1-3, w tym na cele
handlowe, usługowe lub wystawiennicze.
– Pobiera się opłaty według stawek określonych niniejszą uchwałą.
§ 2.1. Za zajęcie 1 m ² powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 ust. 2
pkt 1 i 4 ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia odpowiednio:
1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości – 3,00zł/m²,
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości – 4,00zł/m²,
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia – 6,00zł/m².
2. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia
1m² pasa drogowego w wysokości: 3,00zł/m².
3. Za każdy dzień zajęcia 1m² powierzchni drogi o nawierzchni gruntowej ustala się stawkę opłat w wysokości: 3,00zł/m².
4. Za zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 ustala się roczne stawki opłat za zajęcie
1m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
w obszarze zabudowanym 40,00zł/m², poza obszarem zabudowanym 30,00zł/m².
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2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty z 1m²
powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia - w wysokości 200zł.
3. Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym urządzenia o powierzchni rzutu poziomego mniejszej niż
1m² pobiera się opłatę jak za 1m² urządzenia.
4. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym.
5. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość opłaty obliczona jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim tj. od dnia umieszczenia urządzenia
do końca roku kalendarzowego.
6. Obniża się o 50% stawki proponowane dla przyłączy wodno – kanalizacyjnych i ciepłowniczych na terenie Gmin Szydłowiec.
§ 4.1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 ustala się następujące
stawki opłat za zajęcie powierzchni pasa drogowego drogi gminnej odpowiednio:
1) zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego – 3,00zł/m²
2) zajętego przez rzut poziomy obiektów innych niż wymienione w pkt 1 – 3,00zł/m²
3) zajętego na wydzielone miejsce parkingowe (koperta) – 1,00zł/m²
4) zajętego na tymczasowe stoisko handlowe – 5,00zł/m².
2. Za każdy dzień umieszczenia reklamy w pasie drogowym drogi gminnej ustala się stawkę opłaty za 1m²
powierzchni reklamy w wysokości: 4,00zł .
§ 5. 1. Odstępuje się od pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1
w związku z realizacją zadań, których inwestorem jest Gmina Szydłowiec.
2. Odstępuje się od pobierania opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
będących własnością Gminy Szydłowiec, o których mowa w § 1 ust. 2.
3. Odstępuje się od pobierania opłat za zajęcie w pasie drogowym materiałów reklamowych i informacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 2 jeżeli umieszczają je: Jednostki Organizacyjne Gminy i Spółki Gminy.
§ 6. Traci moc uchwała Nr 178/XXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 31 stycznia 2005r.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Artur Łyczek

