UCHWAŁA NR XI/62/2011
RADY POWIATU W GOŁDAPI
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2011 R.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie
Gołdapskim
Na podstawie art. 12 pkt 7 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Powiat Gołdapski
w wysokości określonej w załączniku do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.
§ 3.
Traci moc:
1) Uchwała Nr XVI/100/2004 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych,
2) Uchwała Nr XXXVIII/237/2006 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia stawek opłat0 za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
§ 4.
Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Leszek Retel
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Załącznik do Uchwały Nr XI/62/2011
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 września 2011 r.
STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
Lp.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Wyszczególnienie

Za zajęcie 1 m² następujących elementów pasa drogowego celem prowadzenia robót – stawka za 1 dzień
1) jezdnia
2) chodnik, zjazd, parking, zatoka postojowa, ścieżka rowerowa
3) pobocze, zieleniec, pasy dzielące
Za zajęcie 1 m² pasa drogowego celem prowadzenia robót – stawka za 1 dzień, w odniesieniu do obiektów
i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej (dotyczy wszystkich elementów pasa drogowego)
Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego – opłata roczna (stawka opłaty za 1 m² powierzchni pasa
drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia)
1) jezdnia
2) chodnik, zjazd, parking, zatoka postojowa, ścieżka rowerowa
3) pobocze, zieleniec, pasy dzielące
Umieszczenie w pasie drogowym obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – opłata roczna
(stawka opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia – dotyczy
wszystkich elementów pasa drogowego)
Za zajęcie 1 m² pasa drogowego przez umieszczenie w nim obiektów budowlanych – stawka za 1 dzień (stawka
opłaty za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu).
Za zajęcie 1 m² pasa drogowego przez umieszczenie w nim reklamy – stawka za 1 dzień (stawka opłaty za 1 m²
powierzchni reklamy)
1) reklama
2) reklama imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych organizowanych na terenie powiatu gołdapskiego
Za zajęcie 1 m²pasa drogowego w celach innych niż wymienione w poz. 1 – 6  stawka za 1 dzień:
1) ogródki gastronomiczne
2) punkty handlowe i usługowe (sezonowe)
3) na prawach wyłączności
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Stawka
opłat
w zł
10 zł
8 zł
6 zł
0,20 zł

200 zł
120 zł
80 zł
20 zł
0,50 zł

3 zł
1 zł
1 zł
3 zł
4 zł
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