
RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki
Uchwała Nr XIX/164/2019

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

których gmina jest zarządcą, na obszarze gminy Łomianki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku

z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.

22018 r. poz. 2068 ze zm.), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

s
1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie 1 m* powierzchni pasa

drogowego,na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną

dróg, a dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym:

1) jezdni:

a) do 50% szerokości— 7,20 zł/m*/dzień,

b) powyżej 50% szerokości — 10,00 zł/m”/dzień,

2) chodnika, zatoki autobusowej, parkingu — 5,40 zł/m*/dzień,

3) pobocza drogi — 5,40 zł/m*/dzień.

4) przyłącza telekomunikacyjne- 0,20 zł/ m*/dzień.

2. Bez względu na liczbę godzin zajęcia pasa drogowego w ciągu jednego dnia

dzienną stawkę opłaty pobiera się w pełnej wysokości.

3. Jeżeli zajęcie pasa drogowego dotyczy różnych jego elementów, stawkę należnej

opłaty ustala się odrębnie dla każdegoz elementów zajętego pasa drogowego.

s2
1. Ustala się wysokość rocznychstawek opłat za 1 m? rzutu poziomego urządzenia

infrastruktury technicznej umieszczonej w pasie drogowym,na cele niezwiązane z budową,

przebudową, remontem, utrzymaniemi ochroną dróg, tj.:

1) linowych urządzeń  elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, przewodów

gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych:

a) wjezdni — 60,00 zł/m?,



b) w chodniku, zatoce autobusowej, parkingu, poboczu drogi — 40,00 zł/m*,

«) przyłącza telekomunikacyjne — 20,00 zł/ m,
2) innych urządzeń niewymienionych w pkt 1 umieszczonych w pasie drogowym —

50.00 zł/m?.

2. Jeżeli zajęcie pasa drogowego dotyczy różnych jego elementów, stawkę należnej

opłaty ustala się odrębnie dla każdego z rodzajów elementów zajętego pasa drogowego.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłaty, obliczana jest

proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

$3

Ustala się wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie 1 m* powierzchni pasa

drogowego, przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub powierzchni reklamy, na cele

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
tj

1) reklamy w pasie drogowym z wyłączeniem jezdni — 3,00 zł/m”/dzień, z tym że dla

reklam dwustronnych ustala się stawkę opłaty podwyższoną o 50%,

2) reklamy w gablotach, na szyldach, witrynach umieszczone nad obiektem

lub na obiekcie — 1,50 zł/m*/dzień,

3) barakowozy i obiekty kontenerowe, kioski i pawilony: handlowe, usługowe,

wystawowe, przyczepy  handlowo-gastronomiczne, wiaty, altany, -przekrycia

namiotowe - 0,50 zł/m*/dzień,

4) kabiny telefoniczne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne — 1,00 zł/m/dzień,

5) wiatrołapy, świetliki, szyby wentylacyjne, nadwieszenia (np. balkony, loggie, części

budynków znajdujące się nad podcieniami) — 0,50 zł/m*/dzień.

34
1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie 1 m* powierzchni pasa

drogowego na prawach wyłączności, na cele niezwiązane z budową, przebudową,

remontem, utrzymaniemi ochroną dróg, tj.:
1) stoiska, stragany — 2,00 zł/m*/dzień,

2) obiekty małej architektury, klomby, kwietniki i gazony kwiatowe, trawniki —

0,01 zł/m*/dzi;

3) składowanie materiałów:

a) w jezdni — 9,60 zł/m*/dzień,

b) w chodniku, zatoce autobusowej, parkingu, poboczu drogi — 3,60 zł/m/dzień,



4) ogródki gastronomiczne - 0,50 zł/m*/dzień,

5) wcelach innych niż wymienione w punktach od 1 do 4 — 2,00 zł/m”/dzień.

2. Bez względu na liczbę godzin zajęcia pasa drogowego w ciągu jednego dnia

dzienną stawkę opłaty pobiera się w pełnej wysokości.

3. Jeżeli zajęcie pasa drogowego dotyczy różnych jego elementów, stawkę należnej

opłaty ustala się odrębnie dla każdego z elementów zajętego pasa drogowego.

35
Traci moc uchwała nr XVII/ 224/ 2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej

w Łomiankach w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

których gmina jest zarządcą, na obszarze gminy Łomianki.

s6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

$7
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

38

Niniejsza uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady MiejskiejwyŁomiankach

Ada z Salwowski


