UCHWAŁA Nr XXVI/122/2005
Rady Gminy Cisek
z dnia 31 stycznia 2005r.
w sprawie ustalenia wysoko ci stawek opłat za zaj cie pasa drogowego na drogach gminnych
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie
gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z
2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203/, art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych /Dz. U.z 2004r. Nr 204, poz. 2086/ Rada Gminy Cisek uchwala co
nast puje:
§ 1.
Uchwała okre la stawki opłat za zaj cie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarz dc jest
Gmina Cisek, zwanych dalej „drogami gminnymi”, na cele niezwi zane z budow
przebudow , remontem, utrzymaniem i ochron dróg, dotycz ce:
1/ prowadzenia robót w pasie drogowym;
2/ umieszczania w pasie drogowym urz dze infrastruktury technicznej niezwi zanej z
potrzebami zarz dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej
„urz dzeniami”;
3/ umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwi zanych z potrzebami
zarz dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4/ zaj cie pasa drogowego na prawach wył czno ci w celach innych ni wymienione w pkt.
1 – 3.
§ 2.
1. Za zaj cie 1 m2 powierzchni dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt.1 i 4, ustala si
nast puj ce stawki opłat za ka dy dzie zaj cia:
1/ jezdni do 20% szeroko ci, opasek, zatok postojowych i autobusowych, chodników,
placów w ci gach dróg gminnych, cie ek rowerowych, ci gów pieszych
1,00 zł;
2/ jezdni powy ej 20% do 50% szeroko ci
1,60 zł;
3/ jezdni powy ej 50% do 100% szeroko ci
3,00 zł;
4/ pozostałych elementów pasa drogowego
0,40 zł;
§ 3.
1. Za zaj cie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2, ustala si nast puj ce roczne
stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zaj tego przez rzut
poziomy umieszczonego urz dzenia:
1/ w jezdni
5,00 zł;
2/ poza jezdni
3,00 zł.
2. Za umieszczenie urz dzenia na drogowym obiekcie in ynierskim ustala si roczn stawk
opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zaj tego przez rzut poziomy
umieszczonego urz dzenia – w wysoko ci - 100,00 zł.

3. Roczne stawki opłat w wysoko ci okre lonej w ust. 1 i 2 obejmuj pełen rok kalendarzowy
umieszczenia urz dzenia w pasie drogowym lub drogowym obiekcie in ynierskim. Za
niepełny rok kalendarzowy wysoko rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie
do liczby miesi cy umieszczenia urz dzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie
in ynierskim.
§ 4.
1. Za zaj cie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 , ustala si nast puj ce stawki
opłat za ka dy dzie zaj cia 1 m2 powierzchni:
1/ pasa drogowego zaj tego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwi zanego z
potrzebami zarz dzania drogami
0,80 zł,
2/ reklamy
1,00 zł.
2. Zaj cie pasa drogowego na cele, o których mowa w § 1 pkt. 1-4 przez okres krótszy ni 24
godziny traktuje si jak zaj cie pasa drogowego przez 1 dzie .
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Cisek.
§ 6.
Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urz dowym
Województwa Opolskiego.

Przewodnicz cy
Rady Gminy Cisek
/-/ Paweł Ryborz

