UCHWAŁA NR XXVIII/167/10
RADY GMINY MIELESZYN
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których
zarządcą jest Gmina Mieleszyn
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.2) ) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę
Mieleszyn zwanych dalej „drogami gminnymi”, na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenie robót w pasie drogowym,
2) umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu oraz reklam,
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w §
1 pkt 1- 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) chodników, poboczy i innych przestrzeni poza jezdnią - 3,00 zł,
2) jezdni do 20% szerokości, opasek, zatok postojowych - 4,00 zł,
3) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 5, 00 zł,
4) jezdni powyżej 50% do całkowitego jej zajęcia – 8,00 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 dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 2, ustala się
następujące stawki rocznej opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego
przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia, niezależnie czy jest to teren zabudowany czy
niezabudowany:
1) w poprzek drogi – 20,00 zł,
2) wzdłuż drogi:
a) w jezdni – 15,00 zł,
b) poza jezdnią – 10,00 zł.
2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę
opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy
umieszczonego urządzenia – w wysokości 150,00 zł.
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3. Roczne stawki opłat określone w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest
proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym
obiekcie inżynierskim.
§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 3, ustala się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 2,00 zł,
2) reklamy;
a) o powierzchni nie przekraczającej 1m2 umieszczonej nad lub na obiekcie, w którym
prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej
przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej – 2,00 zł,
b) zawierające informacje o rodzaju, cenie towaru, produktu lub usługi – 3,00 zł.
2. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawki opłat określone w ust. 1 pkt 2 lit. a i b
podwyższa się o 100 %.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieleszyn.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/167/10 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 23 czerwca 2010 r. Organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały ustala dla dróg, których
zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa
drogowego. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem 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. Od 1 grudnia 2003 r. zgodnie z ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy
o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1953)
ustalenie wysokości opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego należy do kompetencji Rady Gminy.
Przedłożony projekt uchwały ustala wysokość opłaty za 1 m2 zajętego pasa drogowego,
procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa, rodzaj urządzenia lub
obiektu budowlanego. Opłaty uzyskane za 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.
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z
2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr
168, poz. 1323.

Id: KLVOR-OYGKE-CSVAQ-TENIP-TCBMN. Uchwalony

Strona 1

