UCHWAŁA nr 206/XXIII/08
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 9 grudnia 2008 r.
w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), Rada Gminy Dębowiec uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg dla których zarządca jest Wójt Gminy
Debowiec, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg, dotyczące:
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
ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w
pkt 1-3.
§ 2.
1. Za zajęcie 1 m2 elementów pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 1, ustala się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
a) chodników, poboczy, placów – 3,00 zł;
b) jezdni pow. 20% do 50% szerokości oraz zatoki – 5,00 zł;
c) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – 8,00 zł;
d) drogi o nawierzchni gruntowej i drogi wewnętrznej:
1) pow. 20% do 50% szerokości pasa drogowego – 4,00 zł;
2) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia pasa – 6,00 zł;
e) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w lit. a-d – 2,00 zł;
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie
pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 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 zajętego przez rzut poziomy
umieszczonego urządzenia:
a) w poprzek drogi – 30,00 zł;
b) wzdłuż drogi w jezdni – 30,00 zł;
c) wzdłuż drogi poza jezdnią – 25,00 zł;
d) wzdłuż drogi poza jezdnią, chodnikiem i poboczem 20,00 zł.
2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, stosuje
się roczną stawki w wysokości 50% stawek określonych w pkt. 1.
3. Za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej na drogowym obiekcie
inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego
zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości – 200,00 zł.
4. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w pkt. 1, 2 i 3 obejmują pełny rok

kalendarzowy. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest
proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na
obiekcie inżynierskim.
§ 4.
1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następującą stawkę
opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut
poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego – 5,00 zł.
2. Za każdy dzień umieszczenia reklamy w pasie drogowym:
a) umieszczonej równolegle do osi pasa drogowego – 10,00 zł za 1 m2;
b) umieszczonej prostopadle lub ukośnie w stosunku do osi pasa drogowego –
10,00 zł za 1 m2;
c) przenośne, ustawiane w pasie drogowym tzw. "potykacze" – 10,00 zł za 1 m2.
3. Ustala się zerową stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym reklamy (tablicy
informacyjnej) zawierającej informacje o gminie powiecie lub województwie w postaci
planów, tablic, plansz, itp.
§ 5.
Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat
za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni na:
1. ogródki gastronomiczne, handlowe i usługowe – 2,00 zł;
2. stragany niebędące obiektami budowlanymi i inne urządzenia eksponujące towar –
2,00 zł;
3. umieszczenie w pasie drogowym reklamy – 4,00 zł;
4. inne niewymienione w pkt. 1-3 pozwalające na korzystanie z pasa drogowego na
prawach wyłączności – 4,00 zł.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.
§ 7.
Do postępowań wszczętych na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończonych do
dnia wejścia w życie niniejszej uchwały mają zastosowanie dotychczasowe przepisy.
§ 8.
Traci moc uchwała nr 155/XVII/04 Rady Gminy Dębowiec z dnia 19 października 2004 r. w
sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Uzasadnienie
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i
ochroną dróg wymagane jest zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie,
dotyczy:
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 wyżej.
Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę, która ustala się w oparciu o stawki ustalone przez
organ uchwałodawczy gminy – Radę Gminy. Przy ustalaniu stawek uwzględnia się:
1) kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty;
2) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego;
3) procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni;
4) rodzaj zajęcia pasa drogowego;
5) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.
Rodzaj zajęcia pasa drogowego

Stawka
Stawka nowa
dotychczasowa
za zajęcie 1 m2 elementów pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót w
pasie drogowym, - §1 pkt 1
chodnik, pobocza, plac
1,00 zł/1m2
3,00 zł/1m2
2
jezdnia - pow. 20% pow. do 50%
2,00 zł/1m
5,00 zł/1m2
szerokości jezdni oraz zatok
jezdnia - pow. 50% szerokości
4,00 zł/1m2
8,00 zł/1m2
do całkowitego zajęcia jezdni;
drogi o nawierzchni gruntowej:
- pow.
20%
do
50%
4,00 zł/1m2
szerokości pasa drogowego;
- powyżej 50% szerokości do
6,00 zł/1m2
całkowitego zajęcia pasa;
pozostałych elementów pasa
1,00zł/1m2
2,00 zł/1m2
drogowego
za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy urządzenia
infrastruktury technicznej, umieszczonego w pasie drogowym, niezwiązanego z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, roczne
stawki opłat - § 1 pkt 2
w poprzek drogi
20,00 zł/1m2
30,00 zł/1m2
2
wzdłuż drogi w jezdni
20,00 zł/1m
30,00 zł/1m2
2
wzdłuż drogi poza jezdnią
20,00 zł/1m
25,00 zł/1m2
2
wzdłuż drogi poza jezdnią,
20,00 zł/1m
20,00 zł/1m2
chodnikiem i poboczem
Za umieszczenie w pasie
drogowym urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych,
stosuje się roczną stawki w
wysokości 50% stawek
określonych wyżej.
Za umieszczenie urządzenia na
150,00/1m2
200,00 zł/1m2
drogowym obiekcie inżynierskim
ustala się roczną stawkę opłaty
za 1 m2 powierzchni pasa

drogowego zajętego przez rzut
poziomy umieszczanego
urządzenia.
za zajęcie 1 m2 przez umieszczony w pasie drogowym obiekt budowlany oraz
reklamę, niezwiązane z potrzebami ruchu drogowego - § 1 pkt 3
opłata za każdy dzień zajęcia
0,30 zł/1m2
5,00 zł/1m2
powierzchni pasa drogowego
zajętego przez rzut poziomy
obiektu budowlanego,
niezwiązanego z potrzebami
zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego –
Za każdy dzień umieszczenia
1,20 zł/1m2
10,00zł/1m2
reklamy w pasie drogowym:
a) umieszczonej równolegle do
osi pasa drogowego
b) umieszczonej prostopadle lub
1,20 zł/1m2
10,00 zł/1m2
ukośnie w stosunku do osi
pasa drogowego
a) przenośne,
ustawiane
w
1,20 zł/1m2
10,00 zł/1m2
pasie
drogowym
tzw.
"potykacze"
umieszczenie w pasie drogowym
0,00 zł
reklamy (tablicy informacyjnej)
zawierającej informacje o gminie
powiecie lub województwie w
postaci
planów, tablic, plansz,
itp.
za zajęcie, na prawach wyłączności 1 m2 pasa drogowego w innych celach - § 1
pkt 4
ogródki gastronomiczne,
1,00 zł/1m2
2,00 zł/1m2
handlowe i usługowe
stragany niebędące obiektami
1,00 zł/1m2
2,00 zł/1m2
budowlanymi i inne urządzenia
eksponujące towar
inne pozwalające na korzystanie z
4,00 zł/1m2
pasa drogowego na prawach
wyłączności
Pod wydzielone miejsca
postojowe poza strefą płatnego
parkowania

0,50 zł/m2

-

