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z dnia  2 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XVII/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, poz. 12, poz. 317, z 2019 r. 

poz. 698, poz. 730, poz. 1693, poz. 1716 i poz. 1815) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Wyrzysk, na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 

pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodnika, ścieżki rowerowej, placu, parkingu - 5,00 zł,

2) drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej (bitumiczna, betonowa, tłuczniowa)

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 6,00 zł,

b) przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości - 8,00 zł,

c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości - 10,00 zł,

3) drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 3,00 zł,
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b) przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości - 4,00 zł,

c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości - 5,00 zł.

2. Do elementów pasa nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 

pasa drogowego w wysokości 1,00 zł.

3. W przypadku wykonywania robót związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną stawka opłaty 

za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego, bez względu na jego rodzaj, wynosi 0,20 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki 

opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego 

urządzenia:

1) w pasie drogowym - 150,00 zł,

2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł,

3) przy umieszczaniu infrastruktury wodociągowej, sanitarnej i telekomunikacyjnej - 20,00 zł.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełen rok umieszczenia urządzenia 

w pasie drogowym.

§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki 

opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego:

1) przez rzut poziomy obiektu handlowego, usługowego lub innego - 1,00 zł,

2) przez reklamę - 2,00 zł,

3) przez obiekty budowlane i reklamy związane z infrastrukturą telekomunikacyjną - 0,20 zł 

4) na tymczasowe stoisko handlowe - 2,00 zł.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2019 r.  

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/.../2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Z dniem 25 października 2019 r. weszła w życie zmiana zapisów art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 2068 z późn. zm.), w którym ustalono maksymalne

stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla infrastruktury telekomunikacyjnej. Zgodnie z powyższym

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala dla dróg, których zarządcą

jest jednostka samorządu terytorialnego wysokość stawek opłaty za zajęcie l m2 pasa drogowego,

uwzględniając zgodnie z art. 40 ust. 9, kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, rodzaj

elementu zajętego pasa drogowego, procentowa wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia

pasa drogowego oraz rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

Wszelkie zajęcia pasa drogowego w celu wykonania robót związanych z budową i umieszczaniem

w nim urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami, powoduje uszkodzenia nawierzchni.

Dla zarządcy dróg miejsca po odtworzeniach zaczynają być problematyczne ze względu na naruszony

stan pierwotny. Takie punkty są słabsze niż pozostała powierzchnia dróg i wymagają częstszych napraw.

Dodatkowo niskie stawki za zajęcie pasa drogowego powodują długotrwałe zajmowanie takiego pasa

co utrudnia ruch i powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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