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  Uchwała Nr XIV/97/2019 
Rady Gminy Rozdrażew 

     z dnia  23 grudnia  2019 r. 
 
w sprawie ustalenia 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 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w celu: 
1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 
4) umieszczenia w pasie drogowym reklamy, 
5) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione 
w pkt.1-4. 
 
 § 2. Stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg 
gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 5: 
1) w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w odniesieniu do obiektów i urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł, 
 
2)  w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w odniesieniu do obiektów i urządzeń 
infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej, kanalizacyjnej deszczowej, gazowej, 
przy zajęciu:  
a) poboczy, rowów, pasów zieleni - 2,00 zł,  
b) chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej, zatoki postojowej - 3,00 zł,  
c) jezdni do 20 % szerokości - 4,00 zł,  
d) jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 5,00 zł,  
e) jezdni powyżej 50 % szerokości do całkowitego jej zajęcia - 8,00 zł, 
 
3)  w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w odniesieniu do obiektów i urządzeń 
infrastruktury pozostałej oraz w celu zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności, 
przy zajęciu:  
a) poboczy, rowów, pasów zieleni - 5,00 zł,  
b) chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej, zatoki postojowej - 6,00 zł,  
c) jezdni do 20 % szerokości - 8,00 zł,  
d) jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 9,00 zł,  
e) jezdni powyżej 50 % szerokości do całkowitego jej zajęcia - 10,00 zł. 
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 § 3.1. Stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy 
urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2: 
1) w odniesieniu do urządzeń infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej, 
kanalizacyjnej deszczowej, gazowej - 2,00 zł, 
2) w odniesieniu do urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 20,00 zł, 
3) w odniesieniu do urządzeń infrastruktury pozostałej - 30,00 zł. 
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy 
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 
przez okres krótszy niż rok, opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia 
urządzenia w pasie drogowym. 
 
 § 4.1. Stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego 
w związku z umieszczeniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, o których mowa w § 1 
pkt 3:  
1) w odniesieniu do obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł, 
2) w odniesieniu do obiektów pozostałych - 10,00 zł. 
2. Stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego w związku 
z umieszczeniem w pasie drogowym reklamy, o której mowa w § 1 pkt 4: 
1) w odniesieniu do reklam infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł, 
2) w odniesieniu do reklam pozostałych - 2,00 zł. 
3. Ustala się zerową stawkę opłaty za umieszczanie w pasie drogowym reklamy (tablicy 
informacyjnej) zawierającej wyłącznie informacje o gminie lub powiecie w postaci planów, 
map, tablic, plansz lub w innej formie ustawiane przez gminę lub powiat. 
 
 § 5. Traci moc uchwała nr XL/219/2014 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 4 lipca 2014r. 
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.  
 
 § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 
 
 § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

       Przewodniczący  Rady Gminy  
    Wiesław Jankowski 
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UZASADNIENIE 

 
 Z dniem 25 października 2019 r. weszły w życie zmiany niektórych postanowień 
ustawy o drogach publicznych. Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy 
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw                          
(Dz. U. 2019 poz. 1815) zmieniony został między innymi art. 40 ust. 8, obejmujący obniżenie 
maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej.  
 
 Zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019                            
poz. 1815) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mają na dostosowanie 
uchwał 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy, a więc winny to zrobić do dnia                           
25 stycznia 2020 r. 
 
 Ze względu na wyższe stawki opłat w odniesieniu do obiektów i urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej w Uchwale nr XL/219/2014 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 
4 lipca 2014 r. niż w art. 40 ust. 8 Ustawy o drogach publicznych zachodzi konieczność 
uchwalenia nowych stawek opłat. Jednocześnie proponuję podwyższenie części stawek                   
ze względu na wzrost kosztów utrzymania i remontów dróg. Proponuję również ustalenie 
stawki zerowej za umieszczanie w pasie drogowym reklam zawierających wyłącznie 
informacje o gminie lub powiecie ustawianych przez te jednostki samorządu. 
 
 Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest podjęcie przedłożonej uchwały 
ustalającej nowe stawki opłat. 
 
 

Wójt Gminy 
          Mariusz Dymarski 


