UCHWAŁA NR XX/170/20
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/129/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 stycznia 2016 r.
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 zw. z art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych
(Dz. U. 2018 r. poz. 2068 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale nr XIV/129/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w §
1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 1.1. jezdni o nawierzchni utwardzonej:
a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 6,00 zł,
b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 7,00 zł,
c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia – 9,00 zł,
1. 2. jezdni o nawierzchni nieutwardzonej:
a) przy zajęciu do 50% szerokości – 5,00 zł,
b) przy zajęciu powyżej 50% do całkowitego zajęcia – 6,00 zł.
2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni innych niż jezdnia elementów pasa drogowego drogi gminnej, w celu,
o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
.
2.1. za zajęcie chodnika – 5,00 zł,
.
2.2. za zajęcie placu – 5,00 zł,
.
2.3. za zajęcie zatoki autobusowej – 5,00 zł,
.
2.4. za zajęcie zatoki postojowej – 5,00 zł,
.
2.5.zajęcie ścieżki rowerowej – 5,00 zł.
.
3. Do elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 i 2 (np. pobocza, pasy zieleni, rowy) ustala
się stawkę opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni za każdy dzień – 4,00 zł.
4. Stawka opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej wynosi 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego.
5. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcia pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
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