UCHWAŁA NR XX/118/20
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 9 marca 2020 r.
dotycząca zmiany Uchwały Nr XIX/115/20 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie
gminnym na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, z 2020 r. poz. 1571) oraz na
podstawie art. 40 ust. 3, 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068; poz. 12, poz. 317 i , z 2019 r. poz. 698, poz. 730, poz. 1693, poz. 1716 i poz. 1815, z 2020 r.
poz. 1495) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XIX/115/20 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie gminnym na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wprowadza się następujące
zmiany:
1. W § 2 usuwa się ust. 4;
2. § 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w §
1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat:
1) za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego –
0,20 zł;
2) za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,10 zł;
3) za 1 m² powierzchni reklamy – 2,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Uzasadnienie
W dniu 28.02.2020 r. wpłynęło pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w którym organ
nadzoru zasugerował konieczność usunięcia § 2 ust. 4 uchwały Nr XIX/115/20 Rady Gminy Poświętne
z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg
publicznych będących w zarządzie gminnym na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg, zawierającego, niepotrzebne w ocenie organu, powtórzenie treści
art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 20118 r. poz. 2068 z późn.
zm.).
Jednocześnie organ nadzoru stwierdził, że Rada Gminy przy ustalaniu stawek za zajęcie pasa drogowego
nie powinna brać pod uwagę żadnych innych czynników niż te, które zostały wymienione
w art. 40 ust. 9 ustawy o drogach publicznych.
Mając na uwadze powyższe, celem zastosowania się do wytycznych organu nadzoru, zasadnym jest
usunięcie § 2 ust. 4 uchwały oraz zmiana § 4 pkt 1 uchwały poprzez usunięcie zapisów uzależniających
stawkę opłat od tego czy zajęcie pasa drogowego ma miejsce poza terenem zabudowanym czy w terenie
zabudowanym oraz w miejscowości Poświętne czy też w pozostałych miejscowościach.
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