
Uchwała Nr XXII/162/04
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie :  ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach  
                     gminnych na terenie miasta i gminy Drezdenko

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym
(tj. tekst jednolity z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zmianami )  oraz na  podstawie art.40 ust.8 i9
ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tekst jednolity  2000 r Dz.U. Nr 71
poz.838 z późn. zmianami ) uchwala się co następuje :

§1

1 . Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego na cele  
     niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych :

1) za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie 1m2 powierzchni  jezdni :
a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości -3,00 zł
b) przy zajęciu jezdni pow. 20% do50% szerokości włącznie -5,00

zł
c) przy zajęciu jezdni pow.50% do całkowitego zajęcia jezdni -8,00 zł

2. Stawki określone w ust.1 pkt 1 lit  a), b),  c) stosuje się także do chodników, poboczy ,
placów , zatok autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych  w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za
każdy dzień  zajęcia  1m2 pasa drogowego w wysokości 2,00zł

4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa
drogowego przez 1 dzień.

§2

1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury  technicznej  niezwiązanych  z  potrzebami  ruchu  drogowego  lub  potrzebami
ruchu  drogowego  za  zajęcie  1m2  powierzchni  pasa  drogowego  drogi  zajętej  przez  rzut
poziomy urządzeń :

1)   poza obszarem zabudowanym   -  8,00 zł
2)  w obszarze zabudowanym   - 16,00
zł
3) na obiekcie inżynierskim ( obiekt mostowy, tunel,  przepust ) -160,00 zł
4) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się

stawki w wysokości 50% określonych w  ust.1 pkt 1,2,3.
2. Wymienione wyżej roczne stawki opłat obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.



3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do
liczby  miesięcy  umieszczenia  urządzenia  w  pasie  drogowym lub  na  drogowym obiekcie
inżynierskim .
4. Zajęcie pasa drogowego przez krótszy okres niż 1 miesiąc jest traktowane jak zajęcie pasa
drogowego przez 1 miesiąc 

§3

Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia
obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami  zarządzania  drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam :

a) za 1m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego - 0,50zł
b) za 1m2 powierzchni reklamy -

0,50zł
c) za każdy następny metr (niepełny) - 0,50zł

przy czym , zajęcie pasa drogowego przez krótszy  czas niż 24 godziny
jest traktowane jak zajęcia pasa drogowego przez 1 dzień .

§4

Ustala się następującą stawkę opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego na prawach
wyłączności w celach innych niż wymienione w §1,§2 i §3 :

a) zajęcie 1m2 pasa drogowego  wydzielone  koperty parkingowe -0,30zł
b) zajęcie 1m2 pasa drogowego  przez punkty handlowe

nie będące obiektami budowlanymi 
- ogródki -0,20zł
- tymczasowe stoiska handlowe -1,50zł

   §5

Za zajęcie pasa drogowego, o których mowa w §1,§2 i §3 oraz §4 o powierzchni mniejszej niż
1m2 pobiera się opłatę jak za 1m2.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko

§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2004 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński



Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
o zmianie niektórych  innych ustaw (Dz.U Nr 200 poz. 1953) ustalenie wysokości opłaty za
zajęcie  1m2 pasa drogowego należy do kompetencji Rady Miasta .
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową remontem i ochroną dróg
wymaga zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej. Wydając zezwolenia
na  zajęcie  pasa drogowego organ ten  zobowiązany jest  do pobrania  opłaty ustalonej  jako
iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za
zajęcie 1m2 i  liczby dni zajmowania pasa drogowego. Przedłożony projekt uchwały ustala
wysokość  opłaty  za  1m2 zajętego  pasa  drogowego  z  uwzględnieniem   :  kategorii  drogi,
rodzaju elementu zajętego pasa drogowego jezdnia,  chodnik,  zieleń  procentowa wielkość
zajmowanej  szerokości  jezdni,  rodzaj  zajęcia  pasa,  rodzaj  urządzenia  lub  obiektu
budowlanego.  Opłaty  uzyskane  z  zajęcia  pasa  drogowego  stanowią  przychody  środka
specjalnego z którego pokrywane są wydatki ponoszone na utrzymanie i ochronę dróg. Stąd
podjęcie uchwały w brzmieniu zaproponowanym jest w pełni uzasadnione.




