
UCHWAŁA NR XXXI/260/20 
RADY GMINY ANDRESPOL 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XX/179/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych stanowiących drogi gminne na 

terenie Gminy Andrespol, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 
i ochroną dróg 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, poz. 1378) oraz art. 40 ust. 8, 9 i 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 470, poz. 1087, poz. 471) Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XX/179/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych stanowiących drogi gminne na terenie 
Gminy Andrespol, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, 
wprowadza się zmianę treści § 3 ust.1 i 2 który otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, na cele o których mowa w § 1 pkt 2, ustala się roczną stawkę 
w wysokości 200 zł za 1 m² powierzchni zajętej przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia 
zlokalizowanego w pasie drogowym dotyczącym infrastruktury kanalizacyjnej, ciepłowniczej, 
elektroenergetycznej, gazowej i pozostałych rodzajów infrastruktury z wyjątkiem infrastruktury 
telekomunikacyjnej i wodociągowej. 

2. Za zajęcie pasa drogowego, na cele o których mowa w § 1 pkt 2, ustala się roczną stawkę 
w wysokości 20 zł za 1 m² powierzchni zajętej przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia 
zlokalizowanego w pasie drogowym dotyczącym infrastruktury telekomunikacyjnej i wodociągowej.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrespolu i w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Andrespol. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
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Jan Woźniak 
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