
UCHWAŁA NR XIV/144/19
RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 17 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, poz. 730, poz. 1495, 
poz. 1716 i poz. 1815, poz. 2020) Rada Gminy Suwałki uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. 
Podlaskiego Nr 203, poz. 2070, z 2016 r. poz. 656):

1) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym 
mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się stawkę opłaty w wysokości 10,00 zł za każdy dzień zajęcia 
jezdni, chodnika, placu, zatoki lub innego utwardzonego lub nieutwardzonego elementu 
drogi.”.

2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu,  o którym mowa w § 
1 pkt 1, w związku z prowadzeniem prac związanych z umieszczeniem obiektów i urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,20 zł za każdy dzień 
zajęcia jezdni, chodnika, placu, zatoki lub innego utwardzonego lub nieutwardzonego elementu 
drogi.

3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktowane jest jak zajęcie pasa 
drogowego przez 1 dzień.”;

2) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2, ustala się 
roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez 
rzut poziomy umieszczonego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej w wysokości 
20,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin
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