DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 30 września 2014 r.Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW

Poz. 1713

Data: 2014-09-30 11:15:06

UCHWAŁA NR 322/6/XL/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 24 września 2014 r.
o zmianie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 260, 843 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr 289/6/XXXV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z 25 marca 2014 r. w sprawie opłat za zajęcie
pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r. poz. 824), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-4 ustala
się opłatę dzienną za 1m2 w wysokości 2,01 zł.”;
2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Nowe stawki opłat dotyczą tylko spraw wszczętych po dniu wejścia w życie uchwały i nie mają
zastosowania do spraw zakończonych decyzjami ostatecznymi.
2. W sprawach wszczętych, a niezakończonych wydaniem decyzji ostatecznej przed dniem wejścia w życie
uchwały - w zakresie opłat określonych niniejszą uchwałą - stosuje się przepisy dotychczasowe.
3. W sprawach opłat należnych za okres sprzed wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy
dotychczasowe.
4. Jeżeli decyzje ostateczne w sprawach, o których mowa w ust. 2, zostały uchylone, zmienione lub
stwierdzono ich nieważność, w trybie przepisów działu II rozdziału 12 i 13 Kodeksu postępowania
administracyjnego, do postępowań w tych sprawach stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Brzezicki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 322/6/XL/14
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 24 września 2014 r.
Stawki opłat za prowadzenie robót w pasie drogowym drogi gminnej

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Element pasa drogowego:
jezdnia wraz z poboczem do 20 % szerokości pasa drogowego
jezdnia wraz z poboczem od 20 % do 50 % szerokości pasa
drogowego
jezdnia wraz z poboczem powyżej 50 % szerokości pasa
drogowego
chodnik, plac, zatoka, ścieżka rowerowa, ciągi piesze
pozostałe elementy pasa drogowego (rowy, zieleńce)

Stawka za 1 m2
dziennie:
3,01 zł
5,02 zł
9,04 zł
3,01 zł
2,01 zł
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 322/6/XL/14
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 24 września 2014 r.
Stawki opłat za umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego będących
elementami sieci wodnej lub kanalizacyjnej

Lp.

1.
2.
3.

Rodzaj elementu pasa drogowego:

pas drogowy poza obszarem zabudowanym
pas drogowy w obszarze zabudowanym
pas drogowy na drogowych obiektach
inżynierskich

Lokalizacja urządzenia w pasie
drogowym:
wzdłuż drogi
w poprzek drogi
w jezdni poza jezdnią
Stawka za 1 m2 rocznie
30,12 zł
25,10 zł
15,06 zł
25,10 zł
15,06 zł
10,04 zł
170,68 zł
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 322/6/XL/14
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 24 września 2014 r.
Stawki opłat za umieszczania w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego innych niż
wymienionych w § 1 pkt 2 uchwały

Lp.

1.
2.
3.

Rodzaj elementu pasa drogowego:

pas drogowy poza obszarem zabudowanym
pas drogowy w obszarze zabudowanym
pas drogowy na drogowych obiektach
inżynierskich

Lokalizacja urządzenia w pasie
drogowym:
wzdłuż drogi
w poprzek drogi
w jezdni poza jezdnią
Stawka za 1 m2 rocznie
40,16 zł
30,12 zł
20,08 zł
30,12 zł
20,08 zł
15,06 zł
170,68 zł

