BADĄ MIEJSKA

UcHWALA NR....:..i.:i. 1.1..r..,/
RADY MlEJsK|EJ w |ŁoWEJ
r dnia;.ir.,..,.,...:..2004 roku

os.lro -l,LqY 4

d

r

w sprawje okreś|eniawysokościslawek oPlaty za zajęcie pasa drogowego dt.

który.h

zażądcąiest

dlóg'

Na podŚtawie a.l 18 Us1. 2 pkl 8 ls1awy f dnia 8 ń.rca l990 roku o samÓżądf e
qmnnym (teksl]edńÓ tyDf v z20a1r N( 142 paz ]591'f2002Nr23poz'220Nr62'
poz 558 Nr 1 13 poz' 984, Nr 214 pÓf ]806' Nr 153 pof ']27 1' f 2Qo3r Nr ao paz, T 17.
Nr 162 pÓz 1566) oGz ań' 40 ust'
9 lstawy z dna 2] marca 1985 r o d.ogach
pub|icfnych (Df U ż 2000r. Nr 71 pof' 838. Nr 86 pof 958' Nr 12 pof']36' f 200jr' Nr
125 paf ,137 1' f 2aa2 Ńr 25 poz 253 Nr 4]' pof' 365, Nr 62 poz' 554, Nr 74 pof ' 676. Nr
89poz 804,Nr113por 984. z 2003r Nr216poz 1826,Nr80poz721 Nr80por.7t7,
Nr 200 pof 1953 i Nr 217 pÓf 2]24). Rada Miejska W |łowe] lchwa a. co następu]e:
|ś.J|J sie lJs|eoLą.. M\o.os' nJip. oplal) fa.J'ę.Ę . T2 p" a o'oqo^óqo 1a
6
ce|e ńiefwiąfańe f budową ptebudową remonlem. ltżymańjem ochronądrógd|a
dróg, których farfądcą]est Gńina łÓwa' zgodn]e z poniższątabe]ą]

8

'

5l.w|a oplaly za lm4 z.]ęleqÓ pasa
orogoweqo

I

2

opłata ża każdy dzień fa]ęce

pasa
drogowego W ceU prowadzen a robć1W pasie

zajęcej€fd.io nawieżchr twarde]
.do 20% szeokośc jefdń
'
.od 20% dÓ 50o/o sferokościjefdń
'
. powyże] 50% sfelÓkośc jezdn
b) za fajęcje drcg o naw erchni g ruitowe]:
.do 20% sferokÓśĆ jezdn
.Ód 20% do 50% ŚżelÓkości drog].
powyfe] 50% szerokoścdrcgi.
a) za

.) za faję.e in.ego eeńenlu
poDÓcza orogowego'

opłata roczna

za

drogowym Uządzeń

0'50fł

w

pasie
|asiruklury techn cznej

Um
lnf

g.untowego ]ub

esfcfeńie

1AA zl
2.00 zl
4.00 zl

pasa

. za zajęc e chodnika (ulwardzonego)

. za zajęce chodnka

2A0rl
4A0rl
8,00 rl

ne4ąfane) f potEebam

dlÓgam

Ub

zażądżania
potrebańi ruchu drogowegÓ.]

a) pofa Óbsfarem zab!dowanym
b)W obsfaże zabudowanym
c) ńa ob ektach ńÓs1owych

8'0o fł

16,00 zl

160,00 zl

stawka oplaly za lm2 zaiętego PaŚa
dlÓgowego

WysfĆfegó r on€

opłaia za umieszcfenie W pasie dBgowym
obieklów bldowlanych fa każdy dzień zającia
a) poza
b)

ob%€ń

9,20 zl
0,4021

4budowanym

wobszare zabudfuańym

Oplala za umiesreenie w pasis drcgowym
rek|ań fa każdy dżeń zjęc.a pMieŹchni.' 0'30 f|

za

każdy dzień zajęcie pas€
op|a|a
drcgowego na prawach wyląc2noŚc w nnych
ce|ach niż wymien one w pkt 1. 2'
0'40fl

3

]m2 żUtU pÓziońego obi€klu/u|z ądzsn a
1m2 pow eżchńj lek amy

s2. Tracimoc

uchwara Rady Miejskiejw llowej Nr 113/4/xV/04 z dnia 24lutego2004
loku W sprMie okreś|enia wyŚołościslarek oplaty fa fjęcie pasa drogow€go d|a
drcg. k|Órych fżądcąjest Gmina |bwa'

Ś3' Wykonańie Uchwa' powiefa

s

się Bu'mis|zowi |lowej

4 Uchwala rchodzi w życie po uptJ&/i€
U.2ędowyń Wojewódzlwa Lubuskiego

14 dni od dnia og|osfenia w Di€nniku

