
UCHWALA Nr XVIII/142/12
RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia stawek oplat za zaj~cie pasa drogowego dr6g gminnych na cele
niezwi~zane z budow~, przebudow~, remontem, utrzymaniem i ochron~ dr6g.

Na padstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samarz'ldzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, paz. 1591, z 2002 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62, paz. 558, Nr
113, paz. 98, Nr 153, paz. 1271 i Nr 214, paz. 1806, z 2003 r. Nr 80, paz. 717 i Nr 162, paz.
1568, z 2004 r. Nr 102, paz. 1055, Nr 116, paz. 1203 i Nr 167, paz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
paz. 1441 i Nr 175, paz. 1457, z 2006 r. Nr 17, paz. 128 . Nr 181, paz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
paz. 327, Nr 138, paz. 974 i Nr 173, paz. 1218, z 2008 r. Nr 180, paz. 1111 i Nr 223, paz.
1458, z 2009 r. Nr 52, paz. 420 i Nr 157, paz. 1241, z 2010 r. Nr 28, paz. 142 i paz. 146, Nr
40, paz. 230 i Nr 106, paz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, paz. 113, Nr 117, paz. 679, i Nr 134,
paz. 777, Nr 149, paz. 887, Nr 217, paz. 1281 araz z 2012 r., paz. 567) araz art. 40 ust. 8
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. a drogach pub1icznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, paz. 115, Nr
23, paz. 136, Nr 192, paz.1381; z 2008 r. Nr 54, paz. 326, Nr 218, paz. 1391, Nr 227, paz.
1505, z 20091'. Nr 19, paz. 100, Nr 19, paz.1 01, Nr 86, paz. 720, Nr 168, paz. 1323; z 2010 r.
Nr 106, paz. 675, Nr 152, paz.1018, Nr 225, paz. 1466, Nr 225, paz. 1466; z 2011 1'.Nr 5,
paz. 13, Nr 159, paz. 945 araz z 2012 1'.,paz. 472) Rada Miasta Rawa Mazawiecka uchwa1a,
ca nast~puje:

§ 1. Usta1a si~ stawki aplat za zaj~cie pasa drogawega drog gminnych na ce1e
niezwi'tzane z budaw'l:, przebudaw'l:, remantem, utrzymaniem i achran't drog , datycz'tce:
1) prowadzenia robot w pasie drogawym;
2) umieszczenia w pasie dragawym urz'tdzen infrastruktury technicznej niezwi'tzanych z
patrzebami zarz'tdzania dragami 1ub patrzebami ruchu dragawega;

3) umieszczania w pasie drogawym abiektow budawlanych niezwi'tzanych z patrzebami
zarz'tdzania drogami 1ubpatrzebami ruchu drogawega araz reklam;

4) zaj~cia pasa dragawega na prawach wyl'tcznasci w ce1ach innych niz wymieniane w
pkt. 1 - 3.

§ 2. 1. Za zaj~cie 1m2 pawierzchni jezdni pas a drogawega drogi gminnej w ce1u, a
ktorym mawa w § 1 pkt 1 i 4 usta1a si~ nast~puj'tce stawki aplat za kazdy dzien zaj~cia:
1) przy zaj~ciujezdni da 20% szerokasci - 3,00 zl.
2) przy zaj~ciu jezdni pawyzej 20% da 50% szerakasci - 5,00 zl.
3) przy zaj~ciujezdni pawyzej 50% da calkawitega zaj~ciajezdni - 6,00 zl.

2. Stawk~ akreslan't w § 2 ust. 1 pkt 1 stasuje si~ takze da pabaczy, chadnikow,
p1acow zatak pastajawych i autabusawych, sciezek rowerowych i ci'lgow pieszych, a d1a
pazastalych e1ementow pasa dragawega usta1a si~ stawk~ aplat za kazdy dzien zaj~cia 1m2
pasa dragawega w wysakasci - 1,50 zl.

§ 3. 1. Usta1a si~, z zastrzezeniem ust. 2, nast~puj'tce stawki aplat rocznych za 1m2

pawierzchni pasa dragawega dragi gminnej zaj~tega przez rzut paziamy urz'tdzen
infrastruktury technicznej niezwi'tzanych z patrzebami zarz'tdzania drogami 1ub patrzebami
ruchu drogawega:



1) sie6 i przylqcza kanalizacji sanitarnej - 5,00 zl.,
2) sie6 i przylqcza wodociqgu - 5,00 zl..
3) sie6 i przylqcza cieplociqgu - 5,00 zl.,
4) pozostale rodzaje urzqdzen - 10,00 zl.

2. Ustala si~ stawk~ oplaty rocznej za 1m2 powierzchni pasa drogowego drag
gminnych zaj~tego przez rzut poziomy urzqdzen, 0 ktarych mowa w §1 pkt 2 umieszczanych
na obiektach mostowych w wysokosci - 60,00 zl.

§ 4. Ustala si~ nast~pujqce stawki oplat za zaj~cie pasa drogowego drogi gminnej w
celu, 0 ktarym mowa w §1 pkt 3:

a) za kazdy dzien zaj~cia 1m2 powierzchni pasa drogowego zaj~tej przez rzut poziomy
obiektu handlowego lub uslugowego - 0,50 zl.,

b) za kazdy dziel1 zaj~cia 1m2 powierzchni pasa drogowego zaj~tej przez rzut poziomy
innych obiektaw - 0,30 zl.,

c) za kazdy dzien zaj~cia pas a drogowego zwiqzanego z umieszczeniem 1m2
powierzchni reklamy - 2,00 zl.

§ S. Do spraw wszcz~tych i nie zakOllczonych przed wejsciem w zycie mmeJszeJ
uchwaly stosuje si~ przepisy dotychczasowe.

§ 6. Traci moc uchwala Nr XV1128/04 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2 marca
2004 r. w sprawie ustalenia stawek oplat za zaj~cie pasa drogowego drag gminnych na
cele niezwiqzane z budowq, przebudowq, remontem, utrzymaniem i ochronCl:cdrag
(Dziennik Urz~dowy Wojewadztwa Ladzkiego Nr 96, paz. 823).

§ 8. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dniajej ogloszenia w Dzienniku
Urz~dowym Wojewadztwa Ladzkicgo.


