
UCHWAŁA NR XVIII/104/20
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości 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 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych, o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) jezdni do 20% szerokości – 3,00 zł;

2) jezdni od 20% do 50% szerokości – 5,00 zł;

3) jezdni powyżej 50 % szerokości – 8,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 stosuje się także do chodników, poboczy, placów, zatok autobusowych, 
ścieżek rowerowych, ciągów pieszych.

3. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50 % 
określonych w ust. 1.

4. Za zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót dotyczących obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej ustala się opłatę w wysokości 0,20 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego. 

5. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego przez 
1 dzień.

§ 2. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi 
gminnej, zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1) poza terenem zabudowanym – 20,00 zł;

2) w terenie zabudowanym – 30,00 zł;

3) na drogowym obiekcie inżynierskim (niezależnie od rodzaju urządzenia) – 150,00 zł;

4) przy umieszczaniu urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 20,00 zł.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia 
urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Za niepełny rok kalendarzowy 
wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie 
drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 3. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustala się stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego 
zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego – 0,80 zł, odnośnie obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł.

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni 
reklamy w wysokości 2,00 zł. 

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustala się stawkę w wysokości 2,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 
powierzchni pasa drogowego, a w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 
stawka opłaty wynosi 0,20 zł za każdy dzień zajęcia  1 m2 powierzchni pasa drogowego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLI/239/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie 
ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.    

 

Przewodniczący Rady

Piotr Rusek
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Uzasadnienie 

do UCHWAŁY NR XVIII/104/20 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

 

 Zgodnie z art. 40 ust. 3 i 11 ustawy o drogach publicznych, właściwy zarządca drogi 

ustala w drodze decyzji administracyjnej opłatę za zajęcie pasa drogowego. Wysokość stawek 

opłaty ustanawiana jest przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze 

uchwały.  

 Z uwagi na zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy 

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, 

zmieniono również niektóre postanowienia ustawy o drogach publicznych, które objęły m.in. 

obniżenie maksymalnych stawek za zajęcia pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i 

urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. W związku ze zmianami zaszła konieczność 

dostosowania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych do aktualnych 

przepisów.  

 Z uwagi na to zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.  
 

                  WÓJT 

          (-) Jerzy Ulbin  
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