
U C H W A Ł A Nr 211/XLIV/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia  29  września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 134/XX/04 Rady Miejskiej w Gostyninie
 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie  pasa

drogowego dróg gminnych na terenie miasta Gostynina

Na podstawie art. 7 ust.1 oraz art. 18 ust.2 pkt. 8   ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 446),  art.  40 ust. 3,  8 i  9
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 1440) – Rada Miejska w Gostyninie uchwala co następuje:
  

§ 1.

Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gostyninie, na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania  w  pasie  drogowym  urządzeń  infrastruktury  technicznej  niezwiązanych

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania  w  pasie  drogowym  obiektów  budowlanych  niezwiązanych  z  potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3,

- stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki



Uzasadnienie
do Uchwały Nr 211/XLIV/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia z dnia  29.09.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 134/XX/04 Rady Miejskiej w Gostyninie
 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie  pasa drogowego

dróg gminnych na terenie miasta Gostynina.

Zgodnie z art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały,
ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za
zajęcie pasa drogowego.  

Przy  ustalaniu  stawek  opłat  za  zajęcie  pasa  drogowego  kierowano  się  względami
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  wpływem  prowadzonych  robót  w  pasie  drogowym  na  stan
nawierzchni, oraz estetyką obszaru objętego ochroną konserwatora zabytków.

Proponowana zmiana różnicuje opłaty w następujący sposób:
 
 obniżeniu  ulegają opłaty  za  prowadzenie  robót  w  pasie  drogowym,  które

nie są związane  z  umieszczeniem  urządzeń  i  nie  naruszają  nawierzchni  pasa
drogowego,

 wysokość  opłat  za  prowadzenie  robót  w  pasie  drogowym,  które  są  związane
z umieszczeniem  urządzeń  i  naruszają  nawierzchnię  pasa  drogowego  nie  uległy
zmianie  i  pozostają  na  wysokości  objętej  uchwałą  Nr  134/XX/04  Rady  Miejskiej
w Gostyninie z dnia 29 października 2004 r.

 obniżeniu  ulegają opłaty  za  umieszczanie  w  pasie  drogowym  obiektów
budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
oraz reklam (umieszczanych również  w skrajni  drogi) oraz  opłaty  za  szyldy  na
obiekcie w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej informacje
o wykonywanej działalności.

 zróżnicowane zostały opłaty  za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
w celach innych niż wymienione w § 1. pkt. 1-3.  Projektu niniejszej uchwały,

 Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej  niezwiązanej
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu - opłata roczna nie uległa
zmianie.

Proponowana wielkość nowych stawek opłat zawarta została w załączniku Nr 1 do projektu uchwały.
Do chwili podjęcia przedstawionego projektu uchwały obowiązują dotychczasowe  stawki.
Reasumując, zaproponowane w załączniku nr 1 nowe stawki opłat są niższe lub o wysokości
dotychczas obowiązującej.
   


