UCHWAŁA  Nr  XIX/93/2008
RADY  GMINY  BOROWIE
z dnia 17 listopada 2008 roku

w  sprawie  zmiany  uchwały Rady  Gminy  Borowie Nr XIV/88/2004 z  dnia  31 marca 2004 roku  w  sprawie  stawek  opłat  za  zajmowanie  pasa  drogowego  dróg  gminnych  na  terenie  gminy  Borowie  na  cele  niezwiązane  z  potrzebami  zarządzania  drogami  lub  potrzebami  ruchu

	Na  podstawie    art.40 ust.8 ustawy  z  dnia  21 marca  1985 roku  o  drogach  publicznych  / tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 19 poz.115 z póź.zm./, oraz  art. 18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1 ustawy  z  dnia  8 marca 1990 roku  o  samorządzie  gminnym / tekst  jednolity  z  2001 roku Dz.U. Nr  142 poz.1591 z póź. zm./,  
Rada  Gminy  uchwala  co  następuje:
§ 1
W  uchwale  Rady  Gminy Nr XIV/88/2004 z dnia  31 marca 2004 roku wprowadza  się  następujące  zmiany:
	w  §2:

	ust.1 otrzymuje brzmienie

    „1.Za  zajęcie 1m2 powierzchni  jezdni pasa drogowego dróg  gminnych  w  celu    wymienionym  w §1 pkt 1 i 4 ustala  się  następujące  stawki  opłat  za  każdy  dzień  zajęcia:
	przy  zajęciu  jezdni  do 20%  szerokości                             2,00 zł.
	przy  zajęciu  jezdni  pow.20% do 50%  szerokości             4,00 zł.
	przy  zajęciu jezdni pow. 50% szerokości                             8,00 zł.”


b)  w ust.2  kwotę „0,30 zł.” zastępuje  się  kwotą  „0,50zł.”
      
	w §3 

	ust.1  otrzymuje  brzmienie:

 „ 1.Ustala  się następujące  stawki  opłat  rocznych  za 1 m2 powierzchni  pasa  drogowego     drogi  gminnej  zajętego  przez  rzut  poziomy  urządzeń  wymienionych  w  §1 pkt 2.
	poza  obszarem  zabudowanym       -    5 zł.

w  obszarze  zabudowanym            -   10 zł.
na  obiekcie mostowym                  -  180zł.”

	ust.2. otrzymuje brzmienie::

„2.Opłata,  o której  mowa w ust.1 jest  pobierana  za  rok  kalendarzowy.  W przypadku,  gdy urządzenie, o  którym  mowa  w  §1 pkt2 jest  umieszczone w  pasie  drogowym  w  okresie  krótszym  niż  jeden  rok,  opłatę  pobiera  się  proporcjonalnie  do  liczby  miesięcy  umieszczenia  urządzenia  w  pasie drogowym.”  

	§4  otrzymuje  brzmienie

„ §4  Za  zajęcie 1m2 powierzchni  pasa  drogowego,  zajętego  w  celu,  o  którym  mowa  w  §1 pkt 3, ustala  się  następujące  stawki  opłat  za  każdy  dzień  zajęcia  pasa  drogowego  zajętego :
	przez  rzut  poziomy  obiektu  budowlanego:

	poza  terenem  zabudowanym                   - 0,25 zł.
	w  terenie  zabudowanym                         - 0,50 zł.

	za  1m2 powierzchni  reklamy:

	informującej o towarze, usługach, osobie  lub  ruchu  społecznym   -  1,50 zł.
	umieszczonej nad  obiektem,  w  którym  prowadzona  jest  działalność  gospodarcza,  zawierającej  wyłącznie  informacje  o  wykonywanej  działalności, godzinach  otwarcia  i  nazwisku  właściciela,  której  powierzchnia  nie  przekracza  1m2       - 0,50 zł.”


§ 2
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy Borowie

§ 3
Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego.



Przewodniczący Rady Gminy          

     mgr inż. Albert Baran


