
 
                                                       U C H W A Ł A    Nr   XL/219/2014 

  
                                  R A D Y      G M I N Y     R O Z D R A Ż E W 
                                                     z  dnia   4 lipca 2014 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 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260, ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
        § 1. Ustala się stawki opłat za 1 dzień zajęcia 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 za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, o których 
mowa w § 1 pkt 1 i 5: 
1) przy zajęciu chodnika lub jezdni do 20% szerokości    - 3,00 zł 
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości    - 5,00 zł 
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni   - 8,00 zł 
4) przy zajęciu pobocza, rowu       - 2,00 zł 
    
        § 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) wodociąg i kanalizacja        - 1,00 zł 
2) pozostałe urządzenia        - 7,00 zł     
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy      
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 
 
        § 4.1. Stawka opłaty za 1 m2 za każdy dzień zajęcia pasa drogowego za umieszczenie w pasie 
drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub  potrzebami 
ruchu drogowego, o których mowa w § 1 pkt 3 wynosi: 10,00 zł. 
2. Stawka opłaty za 1 m2 za każdy dzień zajęcia pasa drogowego za umieszczenie w pasie     
drogowym reklamy, o której mowa w § 1 pkt 4 wynosi:  1,00 zł.  
 
        § 5. Traci moc uchwała nr XI/64/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek    
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 
 
        § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
        § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym   
Województwa Wielkopolskiego.  
 
 
 
      Przewodniczący Rady Gminy  

Artur Jakubek  
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 
Zgodnie z  art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r.  
poz. 260) nałożony został na Radę Gminy obowiązek ustalenia opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego 
dla dróg, których zarządcą jest gmina.  
Opłaty ustala się za: 
-  zajęcie pasa drogowego podczas prowadzenia robót, 
-  umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych                                 
    z funkcjonowaniem drogi, 
-  zajęcie pasa drogowego przez obiekty budowlane, 
-  umieszczenie reklam, 
-  zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności. 
Wprowadzone Uchwałą Rady Gminy nr XI/64/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. stawki opłat za zajęcie 
pasa drogowego są na poziomie roku 2004. Jak wiadomo na przestrzeni ostatnich lat wzrosły koszty 
utrzymania i remontów dróg. 
Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest podjęcie przedkładanej uchwały ustalającej nowe stawki. 
 
  
 
 
        Wójt Gminy  
        Mariusz Dymarski  


