
UCHWALA NR 1231X1IU2020 
RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie wysokosci stswek opla' za zaj~cie pasa drogowego drog gminnych na cele niezwi:lzane 
z budowl}. przebudowll. remootem, utrzymaniem i ochroDli dr6g. 

Na podstawie art. IS ust.2 pkt.8 ustawy zdnia 8marca 1990roku osamorZ<}dzie gminnym (Oz. U. 
z 2019 roku poz.506) oraz art.40 ust.8 i 9 ustawy z dnia 2 I marca 1985 roku 0 drogach publicznych (Oz. U. 
z 2018 r. poz.2068 ze zm.)Rada Gm ioy Nowe Miasto. uchwala, co nastypuje: 

§ 1. Uchwala okresla stawki oplat za zaj~cie pasa drogowego drag gminnych na terenie gminy 
Nowe Miasto polozonych w jej granicach administracyjnych dotyc~ce: 

I) prowadzenia rob6t w pasie drogowyrn: 

2) umieszczania w pasie drogowym urz~dzen infrastruktul)' technicznej oiezwi'0ll1ych z potrzebami 
zarZl}dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

3) umieszczania w pasie drogowym obiekt6w budowlanych niezwi4Z3J1ych z potrzebami 2arZ<}dzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego, w tym obiekt6w handlowych, uslugowych oraz reklam , 

4) zajycie pasa drogowego na prawach wylClcznosci w celach innych niz wymienione w pkt.I-3 . 

§ 2. [. Za zajlfcie [m1 powierzchni jezdni pasa drogowego drog gminnych, 0 kt6rych mowa w § I pkt.l i 4 
ustala siy nastypujqce stawki optat za kazdy dzien zajc:cia: 

I) przy zajyciu jezdni do 20% szerokosci - 2,00z} 

2) przy zajifciu jezdni pow. 20% do 50% szerokosci - 5,00 zi, 

J) przy zajyciu jezdni powyzej 50% do calkowitego zajycia jezdni - 9,00 zl 

4) przy zajlfciu chodnik6w, ciqg6w pieszo- jezdnych, sciezek rowerowych- 3,OOzl. 

2. Przy zajyciu elementow pasa drogowego nie wymieoionych w pkt 1-4 - 2,00zl. 

3. Zajycie pasa drogowego przez okres kr6tszy niL': 24 godziny jest traktowany jak zaj~cie pasa drogowego 
przez I dzien . 

§ 3. [ . Za zajycie pasa drogowego ,0 kt6rym rnowa w § I pkt.2 ustala sic: nastc:pujqce roczne stawki oplat za 
1m 2 powierzchni pasa drogowego drogi gm innej zajytej przez nut poziomy umieszczanego urZ<}dzenia : 

I) w pasie drogowym - 50,OOzl, 


2) na drogowym obiekcie in1yoierskim - 80,OOzi. 


2. Roczne stawki oplat w wysokosci okreslonej w uS1.1 obejmujf) peloy rok kalendarzowy umieszczenia 
urL4dzenia w pasie drogowym. 

3. Za niepelny rok kalendarzowy wysokosc rocznych stawek oplat obliczona jest proporcjonalnie do liczby 
dni urnieszczenia urzCldzen w pasie drogowym. 

§ 4. J. W odniesieniu do obiekt6w i urZ<}dzen infrastruktury telekomunikacyjnej za zajycie 1m2 pasa 
drogowego 0 kt61)'m mowa w § 1 pkt 1,( Z wyhlczeniem reklam) j pkt4 za kaZdy dzien zajycia , bez wzglydu na 
zajC:1Cl cZeSc pasa drogowego oraz lokalizacjif- 0,20z/. 

2. Za zajycle pasa drogowego 0 klOI)'Ol mowa w § I pkt.2, ustala sic: rOcZDq stawkt: oplat za 1m2 
powierzchni pasa drogowego zajytego przez rzut poziomy utnieszczonego ur21ldzenia infrastruktury 
telekomunikacyjnej,bez wzglydu na zajyt.q cZeSc pasa drogowego oraz lokalizacjc: - 20,OOzl. 

§ 5. 1. Za kaidy dzieil zajycia pasa drogowego, 0 kt6rym mowa 
o kt6rym mowa w § 4, ustala siy nastlfpujqCe stawki oplat za 1m2 powierzchni 

w § I pkt3 z zastrzez.eniem 

I) pasa drogowego 
uslugowego - 2,00z/. 

zaj~tego przez rzut poziomy obiekru handlowego lub obiekru 

2) pasa drogowego zajytego oa tymczasowe stoisko hand lowe - 2,00 zl, 
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3) pasa drogowego zajytego przez rzut poziomy innych obiektow - 2,00 zl, 


4) pasa drogowego zajytego na wydzie\one miejsca parkingowe - 2,00 zl, 


5) reklamy - l,50 zl, 


6) reklamy umieszczonej na obiekcie , w ktorym prowadzona jest dzialalnosc gospodarcza, zawierajqcej 

wyl~cznie informaeje 0 wykonywanej dzialalnosci, godzinach otwarcia i nazwisku wlasciciela - 0,50 zl. 


§ 6. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 


§ 7. Traci moe uehwala nr 56/Vfl1I20 15 z dnia 29 wrzesnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokosci 

stawek opta( za zajycie pasa drogowego dr6g gminnych. 

§ 8. Uchwala wchodzi w tycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojewodztwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie 

do uchwaly nr 123 /XIlJ/2020 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 07 stycznia 2020 roku 

w sprawie wysokosci stawek opIat za zajycie pasa drogowego drag gminnych na cele niezwiqzane 
z budow'l-, przebudow(!, remontem, utrzymaniem i ochron(! dr6g. 

Uchwala jest wypemieniem delegacji zawartej w art.40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku 
o drogach publicznych ( Dz. U. z 2018 roku. poz.2068 z poin. zm.) kt6ry m6wi, ze organ stanowiqcy ustala 
wysokosc stawek oplat za zajycie pasa drogowego dr6g gminnych. Zr6wicowana nizsza stawka za 
prowadzenie rob6t w pasie drogowyrn , w ceJu urnieszczenia UJ7.¥Izen infrastruktury telekomunikacyjnej 
(Internet szerokopasmowy) rna na celu wspieranie powszechnej dostypnosci do uslug Internetu i zachycanie 
operator6w do inwestowania w urz'!dzenia na terenie gminy. 

W zwjqzku z powyzszym zasadnym jest zmiana uchwaly ,ktora dostosowuje slawki oplat zwi'lZ3ne 
z infraslruktur<j telekomunikacyjnlj zgodnie ze zmian<) ustawy 0 drogach publicznych. 

Opracowala: E!zbieta Szymanska 
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