
UCHWAŁA NR 107/XXII/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI

z dnia 23 stycznia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 250/XXXIV/2006 Rady Gminy Sanniki z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. 
poz. 2068 zm. przen. Dz. U. z 2018 r. poz. 12, poz. 317, poz. 698 i poz. 1693, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 730, 
poz. 1495, poz. 1716 i poz. 1815) oraz art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 zm. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) Rada Miasta i Gminy 
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 250/XXXIV/2006 Rady Gminy Sanniki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. poz. 2238) zmienionej Uchwałą 
Nr 278/LXIII/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 250/XXXIV/2006 Rady Gminy Sanniki z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną 
dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 6417), zmienionej Uchwałą Nr 155/XLIII/2017 Rady Gminy 
Sanniki z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 250/XXXIV/2006 Rady Gminy Sanniki z dnia 
24 lutego 2006r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. 
poz. 5114) dokonuje się następujących zmian:

1) w § 2 po ust. 1 wprowadza się ust. 1a w brzmieniu:"1a. za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego, o którym 
mowa w §1pkt 1 i pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia dla obiektów i urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej:

Elementy pasa drogowego Drogi gminne
jezdnia, pobocze, chodniki, place, zatoki postojowe i autobusowe, 
ścieżki rowerowe 
i ciągi pieszych.

0,20 zł"

2) W §2 po ust. 3 wprowadza się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1a ustala się stawkę opłat za każdy dzień 
zajęcia pasa drogowego dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w wysokości 
0,20 zł.”;

3) §3 pkt 1 ppkt b)  otrzymuje brzmienie: „do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 
w wysokości 20,00 zł”

4) W § 4 po ust. 1 wprowadza się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat 
za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 
telekomunikacyjnego obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego – 0,20 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Sanniki

Jerzy Grzegorz Jabłoński
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